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Εισαγωγή  
 Η Επιχείρηση ως Αποστολή (ΕΩΑ) είναι σχετικά νέος όρος άλλα βασισµένος σε βιβλικές 
έννοιες. Άλλες εκφράσεις που χρησιµοποιούνται συχνά συµπεριλαµβάνουν τις 
‘µεταµορφωτικές επιχειρήσεις’, ‘εταιρίες µεγάλης αποστολής’ και η ‘επιχείρηση της 
βασιλείας του Θεού’.  Η έννοια της ΕΩΑ είναι ολιστικής  φύσης και πιστεύει ότι ο Θεός 
έχει την δύναµη  να µεταµορφώσει ανθρώπους και κοινότητες˙ πνευµατικά, οικονοµικά, 
κοινωνικά  και περιβαλλοντολογικά.  Η διχοτόµηση µεταξύ ιερού και κοσµικού δεν είναι 
βιβλική, αλλά αυτή η λανθασµένη διχοτόµηση έχει επηρεάσει βαθειά τις απόψεις µας 
σχετικά µε την εργασία, την επιχείρηση, την εκκλησία και τις αποστολές. Η ΕΩΑ είναι 
µέρος ενός ευρύτερου παγκόσµιου κινήµατος, αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται στο 
κάλεσµα του Θεού να διαδώσει ολόκληρο το ευαγγέλιο σ’ όλους τους ανθρώπους σ’ 
ολόκληρη τη γη. Οι εφαρµογές της ΕΩΑ µπορεί να ποικίλουν από χώρα σε χώρα και από 
επιχείρηση σε επιχείρηση. 
 
1. Η ΕΩΑ είναι ένας τρόπος σκέψης 
Η διχοτόµηση (διαίρεση) µεταξύ ιερού και κοσµικού, µεταξύ πνευµατικών και υλικών 
σφαιρών, δεν είναι βιβλική άλλα πηγάζει από την ελληνική Γνωστική φιλοσοφία. Έχει 
κριθεί σαν αίρεση από την Εκκλησία. Παρ’ όλα αυτά ακόµα διαπερνά τον τρόπο σκέψης 
µας, τη θεολογία µας και τη στρατηγική της αποστολής µας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτό έχει, επίσης, οδηγήσει σε µια λανθασµένη άποψη για την εκκλησία και τα µέλη της – 
“η πυραµίδα του Χριστού”˙ αντί για τη βιβλική έννοια του Σώµατος του Χριστού.  Έχουµε 
την τάση να ενθαρρύνουµε την αναρρίχηση στην πυραµίδα εκεί όπου το να  «υπηρετείς τον 
Θεό σε πλήρη απασχόληση» κατατάσσεται ως κορυφαίο. Αυτή η µη- βιβλική θεώρηση 
είναι πολύ συνηθισµένη και επηρεάζει τις περισσότερες  εκκλησίες σ’ όλες τις ηπείρους. Η 
Ελληνική Γνωστική σκέψη θεωρεί πιο άξιους τους ανθρώπους µε “πνευµατική εργασία”  
και υποτιµά  τους ανθρώπους που ασχολούνται µε τις επιχειρήσεις.  Το να είσαι ποιµένας 
συχνά φαίνεται σαν υψηλότερο κάλεσµα, µια πνευµατική διακονία  και χρησιµοποιούµε 
ακόµα και τον όρο «διακονία πλήρους απασχόλησης».  Εποµένως αν κάποιος θέλει να 
υπηρετήσει τον Θεό, αυτός θα πρέπει να στοχεύει το να αναρριχηθεί στην πυραµίδα,  προς 
το «υψηλότερο κάλεσµα».  Έτσι  οι άνθρωποι των επιχειρήσεων συχνά θεωρούνται ότι δεν 
υπηρετούν τον Θεό  άλλα µάλλον ότι ασχολούνται µε τον Μαµµωνά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνική Γνωστική ∆ιχοτόµηση 
 
● Καλό    ● Κακό 
Πνευµατικό                       Σωµατικό 
Ιερό   Κοσµικό 
Κλήρος   Λαός 
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   Άνθρωποι των Επιχειρήσεων 
 

 Η εκκλησία και το ιεραποστολικό της έργο υποφέρει ακόµα από αυτο-επιβαλλόµενη 
διχοτόµηση µεταξύ κληρικών και λαϊκών διακονιών. Μερικές φορές, οι Χριστιανοί 
δυσφηµούνται ή έχουν την άποψη ότι η εργασία τους είναι ανεπανόρθωτα κοσµική ή 
εγκρίνεται µόνο αν δίνουν τα χρήµατα τους σε πνευµατικά έργα µέσω της εκκλησίας ή 
κάποιου ιεραποστολικού οργανισµού.  Αλλά καθώς ο Θεός καλεί και εξοπλίζει ανθρώπους 
να είναι µεταφραστές της Βίβλου ή ευαγγελιστές, επίσης καλεί και εξοπλίζει ανθρώπους να  
κάνουν επιχειρήσεις ώστε να υπηρετούν Αυτόν και άλλους ανθρώπους. Οι Χριστιανοί στις 
επιχειρήσεις χρειάζεται να επιβεβαιώνονται και να προκαλούνται: Ο Θεός τους έχει δώσει 
µοναδικά χαρίσµατα, κλήσεις και εµπειρίες για την κάλυψη µεγάλων αναγκών και 
ευκαιριών.   
 
 Η Επιχείρηση ως Αποστολή αναγνωρίζει το Σώµα του Χριστού. Χρειάζεται να 
γκρεµίσουµε την «Πυραµίδα του Χριστού» η οποία διαπερνά τόσο πολύ τον τρόπο σκέψης 
µας, την έκφραση µας και τις πράξεις µας. Αν ο Θεός σ’ έχει καλέσει στις επιχειρήσεις, µην 
µειώνεις τον εαυτό σου για να γίνεις ποιµένας! Το κάλεσµά σου στις επιχειρήσεις είναι το 
υψηλότερο σου κάλεσµα. Και αν έχεις κάλεσµα να γίνεις ποιµένας αυτό είναι το 
υψηλότερο σου κάλεσµα.  ∆εν υπάρχει πυραµίδα να σκαρφαλώσεις, αλλά υπάρχει ένας 
κόσµος να  υπηρετήσεις!  
 

2.  Η ΕΩΑ έχει τις ρίζες της στην Άγια Γραφή  
 Ο Θεός είναι ο πρώτος Επιχειρηµατίας που ξεκίνησε µε µια ιδέα και δηµιούργησε έναν 
άπειρο αριθµό καλών πραγµάτων.  Έχουµε δηµιουργηθεί κατ’ εικόνα Θεού, να είµαστε 
δηµιουργικοί  καθώς και να δηµιουργούµε καλά πράγµατα.  Ο Θεός είπε στον Αδάµ και 
την Εύα να «καλλιεργούν τον κήπο» και έτσι να συµµετέχουν σε µια διαδικασία αύξησης 
της αξίας και να ζουν µε σχέσεις εµπιστοσύνης. Έτσι η επιχείρηση έχει τις ρίζες της στο 
χαρακτήρα του Θεού και στο ποιοί δηµιουργηθήκαµε να είµαστε. Η βασική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, το να προσφέρεις ουσιαστική και βιώσιµη απασχόληση είναι µια απόδειξη 
αγάπης και δικαιοσύνης θεµελιωµένη στο χαρακτήρα του Θεού.  Στην ιστορία υπάρχουν 
πολλά παραδείγµατα θεοφοβούµενων ανδρών και γυναικών που αγάπησαν τον Θεό και 
υπηρέτησαν τους ανθρώπους µέσω των επιχειρήσεων.  Ο Αβραάµ ήταν ένας επιτυχηµένος 
επιχειρηµατίας. Ο Ιησούς εργάστηκε σε µια µικρή οικογενειακή επιχείρηση για πολλά 
χρόνια. Η ενάρετη γυναίκα στις Παροιµίες 31 ήταν επιχειρηµατίας.        
 
Η ανεργία είναι συνέπεια της πτώσης, αλλά δεν είναι αµαρτία να είσαι άνεργος. Ωστόσο, 
εµποδίζει τον άνθρωπο από το να είναι αυτό που ο Θεός είχε προορίσει για όλους µας να 
είµαστε: δηµιουργικοί, σε θέση να προσθέσουµε αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και ικανοί 
να συντηρούµε τους εαυτούς µας και άλλους. ∆ίνοντας απασχόληση σε ανθρώπους είναι 

«Η Πυραµίδα 
του Χριστού» 

Ποιµένες Ιεραπόστολοι 

Εργαζόµενοι σε χριστιανικούς 
οργανισµούς  

Άλλα φιλανθρωπικά ιδρύµατα 

Άλλες ‘κοσµικές’ δουλειές 
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µια δίκαιη πράξη, για το ατοµικό και κοινό καλό˙ στην πραγµατικότητα βοηθάει τους 
ανθρώπους να γίνουν κατ’ εικόνα Θεού.  
 
 
Ο Θεός προετοίµασε την αποκατάσταση της δηµιουργίας Του, µέσω του Ιησού Χριστού, 
συµπεριλαµβάνοντας την εργασία και την δηµιουργικότητα. Καλούµαστε να παίξουµε ένα 
ρόλο στη διαδικασία αποκατάστασης της δηµιουργίας του Θεού, βοηθώντας να 
αποκατασταθεί η απαραίτητη αξιοπρέπεια και αξία της εργασίας. Η εργασία είναι κάτι 
βαθιά θεϊκό και βαθιά ανθρώπινο συγχρόνως. Ο Θεός ευχαριστήθηκε µε την φυσική 
πλευρά της δηµιουργίας Του. Και εµείς µπορούµε να ευχαριστηθούµε µε την δηµιουργία 
χρήσιµων και εξαίρετων προϊόντων και υπηρεσιών.     
 
 
3. Η ΕΩΑ σηµαίνει να είσαι οπαδός του Ιησού  
Ποια αναφέρει ο Ιησούς ως τα βασικά χαρακτηριστικά των αληθινών οπαδών Του; 
Βοηθούν τους πεινασµένους, τους διψασµένους, τους γυµνούς, τους άρρωστους και αυτούς 
που ήταν στην φυλακή. (Ματθαίος 25) Ποιό είναι  το µεγαλύτερο και βαθύτερο αίτιο του 
υποσιτισµού και της πείνας, της έλλειψης στέγης, της ασθένειας και της περιορισµένης 
πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, καθώς επίσης του χρέους και των εγκληµάτων; Η 
Ανεργία! Η παροχή θέσεων εργασίας  σε ανθρώπους, ανακουφίζει  και προλαµβάνει  αυτές 
τις άθλιες συνθήκες. Κάποιος µπορεί να παραφράσει τα λόγια του Ιησού στο Ματθαίος 25 
ως εξής: «Ήµουν άνεργος και µου δώσατε δουλειά!»  Οι επιχειρηµατίες έχουν µια ιδιαίτερη 
κλήση να υπηρετούν στην αγορά, µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα "ως εις τον 
Κύριο". 
 
Καλούµαστε να αντανακλούµε τη ζωή και την αποστολή του Ιησού: «Όπως ο Πατέρας 
έστειλε εµένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς». (Ιωάννης 20:21). Είναι µια αποστολή όπου ο 
ευαγγελισµός και η κοινωνική ευθύνη πάνε χέρι µε χέρι. Ο Θεός ενδιαφέρεται για µας ως 
ανθρώπινα όντα µέσα στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό µας πλαίσιο.  Η διακονία του 
Ιησού είναι ξεκάθαρα ένα παράδειγµα διακονίας, που είναι και κήρυγµα και παρουσίαση 
της βασιλείας του Θεού (Ησαΐας  58.6-7, Λουκάς 7.22). 
 
 Οι περισσότεροι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιησού το έκαναν αυτό, κάτω από 
συναισθηµατικές, φυσικές και κοινωνικές ανάγκες, και ο Ιησούς ανταποκρίνεται σε τέτοιες 
ανάγκες, συνεχώς και µε συνέπεια. Ο Νικόδηµος, ένας διανοούµενος που είχε 
«πνευµατικά» ερωτήµατα, ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Το σηµαντικό είναι ότι, ο 
Ιησούς δεν είπε ποτέ «Έχετε την λάθος ανάγκη!»  σ’ αυτούς που ήρθαν σ’ αυτόν µε 
διάφορες ανάγκες, προβλήµατα και ερωτήµατα. 
 
 Ο Ιησούς µε το να θεραπεύει τους άρρωστους, να τρέφει τους πεινασµένους, να φροντίζει 
τους θλιµµένους κτλ., διακήρυττε τη βασιλεία του Θεού.  Οµοίως µας δίδαξε να 
προσευχόµαστε: Ας έλθει η Βασιλεία Σου.  Η ΕΩΑ είναι µια απάντηση στην προσευχή 
του Ιησού –  µέσα και µέσω των επιχειρήσεων–  έτσι ώστε φυσικές, κοινωνικές, 
συναισθηµατικές, οικονοµικές, και πνευµατικές ανάγκες να αντιµετωπίζονται και να 
καλύπτονται. 
 
 Ποιά είναι τα Καλά Νέα για τον άνεργο;  ∆εν χρειάζεται να προσπαθούµε να είµαστε «πιο 
πνευµατικοί» από τον Ιησού˙ πέρασε το µεγαλύτερο µέρος της διακονίας του µε το να 
καλύπτει ανάγκες στην «κοσµική» σφαίρα.  Ποτέ δεν απολογήθηκε  για το ότι ξόδεψε τόσο 
χρόνο και προσπάθεια  αντιµετωπίζοντας συνηθισµένες ανθρώπινες ανάγκες.   
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4. Η ΕΩΑ έχει τις ρίζες της στην ιστορία   
 Υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγµατα όπου Χριστιανοί δραστηριοποιούνται  
επιχειρηµατικά µε τέτοιο τρόπο όπου άνθρωποι και κοινωνίες έχουν µεταµορφωθεί και ο 
Θεός έχει δοξασθεί.  Κατά την διάρκεια των πρώτων 400 χρόνων της ύπαρξης της,  η 
εκκλησία έγινε µια σηµαντική επιρροή στον κόσµο, εν µέρη χάρη σε ανθρώπους που 
έζησαν έµπρακτα την πίστη τους στον χώρο της αγοράς. Η Λυδία ήταν µια επιχειρηµατίας 
που έζησε πραγµατικά την πίστη της µε το να µεταδίδει τα Καλά Νέα (Πράξεις16:15). 
Πρέπει να µάθουµε από πρωτοπόρους ιεραπόστολους όπως τους Νεστοριανούς, οι οποίοι 
έκαναν επιχειρήσεις κατά µήκος του ∆ρόµου του Μεταξιού και της Μοραβίας,  
επιχειρηµατίες που είχαν εκτεταµένη επίδραση.   
 
Ο Hans Nielsen Hauge  γεννήθηκε στα τέλη του 1700 σε µια φτωχή, υπανάπτυκτη αγροτική 
κοινωνία.  ∆εν υπήρχε δηµοκρατία και η θρησκευτική ελευθερία ήταν περιορισµένη.  Όταν ο 
Hauge ήταν 25 ετών ο Θεός τον επισκέφτηκε. Το «Αγάπα τον Θεό και τον συνάνθρωπό σου» 
έγινε το µότο της ζωής του Hauge. Ταξίδεψε εκτενώς σε όλη την Νορβηγία και έκανε αυτό 
που θα αποκαλούσαµε στη σύγχρονη ορολογία ’ίδρυση εκκλησιών’ και ’την επιχείρηση ως 
αποστολή’.  
 
 Ξεκίνησε 30 επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων αλιευτικών βιοµηχανιών, παραγωγή 
τούβλων, κλωστήρια, ναυπηγεία, ορυχεία αλατιού και µετάλλων, εργοστάσια χαρτιού και 
εκτυπωτικές µονάδες. Ήταν επιχειρηµατίας και µετασχηµατιστής της κοινωνίας. Πολλοί 
άλλοι εµπνεύστηκαν να διαβάσουν τη Βίβλο, να συναντηθούν µε άλλους πιστούς για προσευχή 
και συναναστροφή ενώ διάφορες επιχειρήσεις ξεκίνησαν και εξελίχθηκαν.  
 
 Ακόµα και κοσµικοί ιστορικοί σήµερα αναγνωρίζουν την κληρονοµιά και τη συνεισφορά του 
Hauge στην ανάπτυξη της σύγχρονης Νορβηγίας. Μερικές φορές αποκαλείται «ο πατέρας της 
δηµοκρατίας στην Νορβηγία». Βοήθησε για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και η 
δράση του οδήγησε σε πνευµατική αφύπνιση και σ’ ένα επιχειρηµατικό κίνηµα.  Η 
κληρονοµιά του Hauge υπάγεται έτσι στις πνευµατικές, οικονοµικές και κοινωνικές 
µεταµορφώσεις. Η ζωή του και η δράση του απεικονίζει κάποιους από τους στόχους, τις 
αρχές και τα αποτελέσµατα της ΕΩΑ. 
 
5.  Η ΕΩΑ είναι µια ανάλογη ανταπόκριση στις ανάγκες του κόσµου  
 Η Βιβλική εντολή είναι ξεκάθαρη:  ολόκληρο το Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους και 
τα έθνη, κηρύττοντας και διακηρύττοντας τη Βασιλεία του Θεού σε όλους τους ανθρώπους 
και έθνη. Υπάρχουµε για να εργαζόµαστε µε κατεύθυνση την πνευµατική, κοινωνική και 
οικονοµική  µεταµόρφωση των ανθρώπων και των κοινωνιών – για τη δόξα του Θεού.  
Ποιές είναι µερικές από τις βασικές ανάγκες του κόσµου; Αν κάναµε µια ανάλυση της 
αγοράς  τι θα ανακαλύπταµε;   
 
 Πέντε πράγµατα συσχετίζονται και ξεχωρίζουν: 
1. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν έρθει σε επαφή µε το ευαγγέλιο, 
βρίσκονται στον µουσουλµανικό, ινδουιστικό και βουδιστικό κόσµο.  Οι περισσότεροι απ’ 
αυτούς ζουν στο λεγόµενο «παράθυρο 10/40». Αυτές είναι περιοχές και οµάδες ανθρώπων 
όπου το όνοµα του Ιησού σπανίως ακούγεται, ή αν ακούγεται – είναι σπάνια κατανοητό.  
2.  Εκεί θα βρούµε, επίσης, την πλειονότητα των φτωχότερων των φτωχών του 
κόσµου.  
3.  Οι χώρες αυτές συχνά έχουν επίπεδα ανεργίας τα οποία κυµαίνονται από 30, 50 
µέχρι 70 τοις εκατό. 
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4.  Συχνά,  περίπου το 50 τοις εκατό  του πληθυσµού είναι νέοι, κάτω από 15-20 
χρόνων.  
5.  Αυτές οι περιοχές είναι περιοχές υψηλού κινδύνου για εµπορία ανθρώπων.  
 
 Εκεί που θα βρείτε αυτούς που πλήττονται από φτώχεια, συχνά θα δείτε ποσοστά ανεργίας 
από 30 έως 80 τοις εκατό. Κοιτάζοντας προς το µέλλον, εκατοντάδες εκατοµµύρια νέων 
ανθρώπων έρχονται στην αγορά εργασίας ψάχνοντας για δουλειά. Το όνοµα του Ιησού 
σπανίως ακούγεται σ’ αυτές τις περιοχές.  Η υπερβολική ανεργία κάνει τους ανθρώπους 
ευάλωτους στην εµπορία ανθρώπων˙ η µικρή προοπτική αξιοπρεπούς εργασίας δηµιουργεί 
περιβάλλον υψηλού κινδύνου για σωµατεµπορία και πορνεία. Αυτά τα κακά και οι 
τεράστιες ανάγκες συσχετίζονται. ∆εν µπορούµε ποτέ να έχουµε µεγάλης διάρκειας 
βιώσιµες και σωστές λύσεις εκτός εάν αντιµετωπίσουµε τα οικονοµικά θέµατα και την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η ΕΩΑ δίνει µια εξαιρετική ευκαιρία να διακηρύξει την 
αγάπη του Θεού στους ελαχίστους, τους χαµένους και στους κατώτερους.     
 
 Αν θέλουµε να είµαστε ακόλουθοι του Ιησού  δεν µπορούµε – και δεν πρέπει-   να 
παραβλέψουµε την τροµερή ανάγκη να εργαστούν οι φτωχοί και όσοι δεν έχουν ακούσει το 
Ευαγγέλιο.  Η πρόκληση είναι µεγάλη και αυξανόµενη:  ορισµένες εκτιµήσεις δείχνουν ότι 
πάνω από 2 δισεκατοµµύρια νέων ανθρώπων θα αρχίσουν να ψάχνουν δουλειά στα 
επόµενα 20 χρόνια.  
 
 ∆εν είναι αρκετό να σκεφτόµαστε  µόνο σε όρους δηµιουργίας θέσεων εργασίας.  Ούτε 
αρκεί να σκεφτόµαστε µόνο για την ίδρυση εκκλησιών.  Αν η ίδρυση και η ανάπτυξη  
εκκλησιών είναι ο µόνος τρόπος να ορίσουµε την επιτυχία, η Ρουάντα ήταν η καλύτερη  
ιστορία επιτυχίας του 20ου αιώνα. Τα µέλη των εκκλησιών αυξήθηκαν από το 0 στο 90 τοις 
εκατό του πληθυσµού µέσα σε 100 χρόνια.  Αλλά το 1994 γίναµε µάρτυρες µιας 
γενοκτονίας σε µια µικρή χώρα της κεντρικής Αφρικής -  ένα εκατοµµύριο άνθρωποι 
σκοτώθηκαν σε µερικές εβδοµάδες. Η Ρουάντα προφανώς είχε ανθρώπους σε εκκλησίες, 
αλλά όχι την εκκλησία στους ανθρώπους˙ δηλαδή το Ευαγγέλιο δεν µεταµόρφωσε αληθινά 
τις εθνοτικές σχέσεις.   
 

6. Η ΕΩΑ  αποτελεί βασική στρατηγική για την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων   

 Η εµπορία ανθρώπων είναι µια  σύγχρονη µορφή δουλείας και είναι παράνοµη.  Η 
σωµατεµπορία είναι η στρατολόγηση, η µεταφορά, η υπόθαλψη ή παραλαβή των 
ανθρώπων – από σωµατέµπορους _ που χρησιµοποιούν την απειλή, τη βία, τον 
εξαναγκασµό, την απαγωγή, την απάτη ώστε να παράγουν κέρδος.  Τα θύµατα 
σωµατεµπορίας τις περισσότερες φορές καταλήγουν σε σεξουαλική εκµετάλλευση αλλά 
επίσης και σε καταναγκαστική εργασία. Τα θύµατα συχνά περνούν διεθνή σύνορα,  αλλά τα 
περισσότερα διακινούνται εντός των συνόρων της χώρας τους. Συχνά κρατούνται 
αιχµάλωτοι, στερούµενοι το δικαίωµα να φύγουν, δουλεύουν καταναγκαστικά και οι µισθοί 
τους κατάσχονται.  Τα περισσότερα θύµατα σωµατεµπορίας είναι γυναίκες και παιδιά  που 
συχνά είναι δούλοι στη βιοµηχανία του σεξ. Εκατοµµύρια άνθρωποι αγοράζονται, 
πωλούνται και κρατούνται παρά τη θέληση τους σε συνθήκες δουλείας – ακόµα και 
σήµερα.   
 
 Μπορεί κάποιος να συνοψίσει την εµπορία ανθρώπων  – τα αίτια της, τη θεραπεία της και 
τους παράγοντες της θετικής αλλαγής – ως εξής:   
 

• Η αιτία: ανεργία, ανεπαρκές εισόδηµα, ανυπαρξία προοπτικής εργασίας στη χώρα τους  
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• Θεραπεία: δηµιουργία εργασιών, πραγµατικές εργασίες, βιώσιµες, ανεκτές και 
επικερδείς επιχειρήσεις  
• Κάλεσµα:  Ο Θεός καλεί και εξοπλίζει ανθρώπους  να κάνουν ‘ επιχείρηση της 
Βασιλείας του Θεού’ –  να αποκαταστήσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να προασπίσουν 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και  να καταπολεµήσουν αποτελεσµατικά τη σωµατεµπορία. 
 
  Η επιχειρήσεις µπορούν να αντιµετωπίσουν το βασικό αίτιο της σωµατεµπορίας µε την 
ανάπτυξη επιχειρήσεων διεθνώς και ενεργά σε περιοχές µε υψηλό ποσοστό ανεργίας και 
περιοχές υψηλού κινδύνου για εµπορία ανθρώπων.  Εποµένως η ΕΩΑ είναι ένα κλειδί για 
την πρόληψη.  
 
Αλλά επίσης το ΕΩΑ είναι το κλειδί της αποκατάστασης αυτών των θυµάτων. ∆ιότι,  
πρέπει να είµαστε σε θέση να απαντήσουµε την ερώτηση:  Να φύγουν από τη 
σωµατεµπορία  (συχνότερα  την πορνεία) και να πάνε που; Χρειάζεται να παρέχουµε  
εργασίες και περιβάλλοντα µε αξιοπρέπεια που µπορούν να γίνουν µέρος µιας ολιστικής 
µεταµόρφωσης ατόµων˙ σε κοινωνικό, οικονοµικό και πνευµατικό επίπεδο.  
 
7.  Η ΕΩΑ είναι µια φυγόκεντρη δύναµη 
 Χρειάζεται να προσφύγουµε στις εντολές του Ιησού και να αντιµετωπίσουµε τις 
πραγµατικές ανάγκες καθώς επίσης και να αποστείλουµε ανθρώπους των επιχειρήσεων µε 
κάλεσµα ανάµεσα σ’ όλους τους λαούς της γης.  Για να γίνει αυτό χρειάζεται να είµαστε 
λιγότερο κεντροµόλοι και περισσότερο φυγόκεντροι.   Η κεντροµόλος δύναµη είναι µια 
δύναµη που κινείται προς τα µέσα, προς το κέντρο.  Η φυγόκεντρος δύναµη είναι µια 
δύναµη που κινείται σε κατεύθυνση αντίθετα από το κέντρο. Επιτρέψτε µου να 
χρησιµοποιήσω µια αναλογία.   Όταν µαγειρεύουµε παίρνουµε την αλατιέρα και ρίχνουµε 
αλάτι πάνω στο κρέας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Όσο άτοπο και αν φαίνεται, υπάρχει υποθετικά άλλος ένας τρόπος µαγειρέµατος.  Κάποιος 
µπορεί να στριµώξει το κρέας δια µέσου των µικρών τρυπών της αλατιέρας και έτσι θα 
αλατίσει το κρέας.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ως Χριστιανοί καλούµαστε να είµαστε το αλάτι. Ας θεωρήσουµε ότι η αλατιέρα  
παριστάνει την εκκλησία και το κρέας παριστάνει τον κόσµο - στον οποίο ο Χριστός µας 
στέλνει.  

 

 
Αλάτι 

 

Κρέας 

 

 
Αλάτι  

Κρέας 
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 ∆υστυχώς, πολύ συχνά είµαστε απασχοληµένοι στην προσπάθεια µας να φέρουµε 
ανθρώπους στο κτήριο της εκκλησίας και να συµµετάσχουν σε κάποιο πρόγραµµα – που 
συχνά πραγµατοποιείται  στο ίδιο το κτήριο της εκκλησίας. Πολλές εκκλησίες έχουν πολύ 
κεντροµόλα έµφαση.  Είναι σαν να θέλουµε να «στριµώξουµε το κρέας δια µέσου των 
µικρών τρυπών της αλατιέρας».  Οφείλουµε να είµαστε πιο φυγόκεντροι, σκεπτόµενοι πώς 
µπορούµε να γίνουµε αλάτι στην αγορά,  πως µπορούµε να προσευχόµαστε  για 
Χριστιανούς που έχουν ή διευθύνουν µια επιχείρηση.  Η εκκλησία θα πρέπει να είναι 
ευγνώµων που έχει «αλµυρά µέλη» έξω από αυτήν – στον κόσµο των επιχειρήσεων.  Οι 
άνθρωποι που έχουν κάλεσµα για τις επιχειρήσεις  είναι υβριδικοί – σαν να ήταν ένας 
επιχειρηµατίας και ένας ιεραπόστολος: ένας «επιχειρηµαταπόστολος»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Η ΕΩΑ είναι ο ολιστικός µετασχηµατισµός των ανθρώπων και των κοινωνιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Η αρένα 
της 
εκκλησίας  

Αγορά 

 

 
Η αρένα 
της 
Εκκλησίας 

 

Αγορά 
Επιχειρηµαταπόστολος 

 

 
 
 
Υ
Π
Ο
Λ
Ο
Γ
Ο
Σ
  

Το σώµα 

του Ιησού 

Κοινωνία  
Ενδιαφερόµενοι  
φορείς 

Μέτοχοι 

ΕΩΑ -Ολιστική 
µεταµόρφωση ανθρώπων 
και κοινωνιών – τετραπλό 

κέρδος 

Συλλογική 
κοινωνική ευθύνη – 
τριπλό κέρδος 

Οικονοµικά Κοινωνικά Περιβαλλοντολογικά Πνευµατικά 

«Κέρδη»  Επιχειρήσεων 
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 Το γράφηµα δείχνει µια σταδιακή µετάβαση:  από ένα περιορισµένο υπόδειγµα όπου το 
κέρδος των µετόχων είναι ο πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης, σ’ ένα διευρυµένο 
υπόδειγµα µ’ άλλους ενδιαφερόµενους φορείς  και οφέλη.   Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  
εξετάζει την κοινωνική και περιβαλλοντολογική επίδραση των επιχειρήσεων και  θεωρεί 
την κοινωνία ως σύνολο. Η έννοια της ΕΩΑ συµπεριλαµβάνει και τα τέσσερα οφέλη και 
επίσης εµπλέκει  το Σώµα του Χριστού ανάµεσα στους φορείς ελέγχου.     
 
Η Επιχείρηση ως Αποστολή είναι µια πραγµατική, βιώσιµη, ανεκτή και κερδοφόρα 
επιχείρηση˙ µε σκοπό την βασιλεία του Θεού και µε ανάλογη προοπτική και επιρροή˙ 
που οδηγεί στην µεταµόρφωση των ανθρώπων και των κοινωνιών πνευµατικά, 
οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά -  για τη µέγιστη δόξα του Θεού.  
 

9. Η ΕΩΑ επιδιώκει το κέρδος   
 Μέσω της εκκλησίας και µέσα στην αγορά διακηρύττουµε τη βασιλεία του Θεού. Η 
εκκλησία και οι χριστιανικές µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)  είναι µη κερδοσκοπικοί 
φορείς, ενώ οι επιχειρήσεις χρειάζεται να έχουν κέρδος.  Υπάρχουν και οµοιότητες και 
διαφορές που σχετίζονται µ’ αυτό:  
 
   Εκκλησίες / ΜΚΟ           Επιχειρήσεις 
* Να δοξάσουν τον Θεό               * Να δοξάσουν τον Θεό  
* Να υπηρετήσουν τους ανθρώπους            * Να υπηρετήσουν τους ανθρώπους  
* Να καλύψουν διάφορες ανάγκες               * Να καλύψουν διάφορες ανάγκες  
* Μη κερδοσκοπικές               * Με σκοπό το κέρδος, άλλα όχι αποκλειστικά 
 

 Μια επιχείρηση πρέπει να  είναι οικονοµικά βιώσιµη, να παράγει αγαθά ή υπηρεσίες για τα 
οποία οι άνθρωποι είναι πρόθυµοι να πληρώσουν.  Η βιωσιµότητα συνεπάγεται ότι η 
δραστηριότητα είναι επικερδής.  Τα κέρδη είναι ουσιώδη στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις, 
σε όλες τις κουλτούρες. Χωρίς κέρδος η επιχείρηση δεν µπορεί να επιζήσει και να 
εκπληρώσει το σκοπό της.  Σύµφωνα µε την «Επιχείρηση ως Αποστολή» – οι επιχειρήσεις 
είναι πραγµατικές επιχειρήσεις που υπάρχουν πραγµατικά για να δηµιουργήσουν πλούτο και 
κέρδος.  Η Επιχείρηση ως Αποστολή  δεν βλέπει το κέρδος  ως εγγενή διαβολικό, κακό και 
αντί-βιβλικό.  Το αντίθετο µάλιστα , τα κέρδη είναι καλά, επιθυµητά και ωφέλιµα για τον 
Θεό και το σκοπό Του, εφ’ όσον δεν είναι καταπιεστικά και δεν προέρχονται από την 
εξαπάτηση των πελατών ή την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που δεν τιµούν  τον 
Χριστό και το Ευαγγέλιο Του.  
 
 Ένας Χριστιανός επιχειρηµατίας έχει υποχρεώσεις όχι µόνο προς την οικογένεια του και 
την εκκλησία του άλλα επίσης προς τους µετόχους, την κυβέρνηση (φόρους), τους πελάτες, 
το περιβάλλον, τους εργαζόµενους και άλλους. Αν υπάρχει κέρδος –  το οποίο είναι 
απαραίτητο αν η επιχείρηση θέλει να είναι βιώσιµη – το κέρδος δεν µπορεί να διεκδικηθεί 
από την εκκλησία.  Ο επιχειρηµατίας, που είναι ιδιοκτήτης ή διευθύνει  µια επιχείρηση, έχει 
ένα δίκτυο αξιόπιστων (υπόλογων) σχέσεων το οποίο συµπεριλαµβάνει την εκκλησία αλλά  
πηγαίνει  και πέρα απ’ αυτή. 
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10. Η ΕΩΑ δεν είναι Επιχείρηση  για Αποστολή  
 Η «Επιχείρηση ως Αποστολή» δεν είναι µια στρατηγική συγκέντρωσης χρηµάτων.  ∆εν 
είναι µια εναλλακτική λύση και ένας νέος τρόπος για να υποστηρίξουµε οικονοµικά 
παραδοσιακές χριστιανικές ιεραποστολές. Όλοι έχουµε το κάλεσµα να δίνουµε και να 
είµαστε γενναιόδωροι, ανεξαρτήτως του επαγγέλµατος µας ή του επιπέδου του 
εισοδήµατος µας. Αλλά δεν γινόµαστε δάσκαλοι, χειρούργοι, νοικοκυρές, διευθύνοντες 
σύµβουλοι ή αγρότες µόνο και µόνο για να µπορούµε να δώσουµε χρήµατα σε 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.  Κανένας µας δεν θα ήθελε να χειρουργηθεί από ένα χειρούργο 
του οποίου η µόνη φιλοδοξία είναι να δώσει χρήµατα στην εκκλησία! Αντί αυτού 
αναµένουµε ότι έχει τις δεξιότητες και το πτυχίο για να χειρουργήσει τέλεια, να κάνει την 
δουλειά του µε πλήρη επαγγελµατική ακεραιότητα. Έχουν δοθεί σ’ όλους µας χαρίσµατα 
και ταλέντα˙ όλοι πρέπει να είµαστε καλοί διαχειριστές των χαρισµάτων µας, ενεργώντας 
υπεύθυνα και φροντίζοντας για τους άλλους, είτε είναι µέλη της οικογενείας µας, είτε είναι 
φίλοι, είτε υπάλληλοι, είτε πελάτες, είτε φτωχοί και άποροι σε άλλες χώρες. Το ίδιο ισχύει 
για τους Χριστιανούς στις επιχειρήσεις: να υπηρετούνε τον Θεό και τον άνθρωπο µε 
επαγγελµατισµό, υπεροχή και ακεραιότητα.          
 
11. Η ΕΩΑ δεν συγχωρεί  µη- Επιχειρήσεις και µη- Αποστολές                                                                                                 
Η «Επιχείρηση ως Αποστολή» είναι πραγµατική επιχείρηση, όχι χριστιανική φιλανθρωπία 
µεταµφιεσµένη σε επιχείρηση. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από επιχείρηση. ∆ύο 
προσεγγίσεις για τις επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στον ίδιο σκοπό της «αποστολής ως 
επιχείρηση»  εξ’ ορισµού είναι οι εξής: (1) Εικονικές επιχειρήσεις η οποίες στην 
πραγµατικότητα δεν λειτουργούν ως επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν αποκλειστικά και µόνο 
για να παρέχουν βίζες στους ιεραποστόλους έτσι ώστε να µπορέσουν να µπουν σε χώρες 
που αλλιώς θα ήταν κλειστές για αυτούς. (2) Επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να έχουν 
χριστιανικά κίνητρα αλλά, που λειτουργούν µόνο για προσωπικό οικονοµικό όφελος και 
όχι για τη βασιλεία του Θεού.  Ούτε εννοούµε επιχειρήσεις που ανήκουν σε χριστιανούς 
χωρίς σαφή και προσδιορισµένη στρατηγική για τη βασιλεία του Θεού. 
 
 
 

ΕΩΑ: Ένα υπεύθυνο (υπόλογο) ∆ίκτυο 

Οικογένεια  

 

Πελάτες/ 
Αγοραστές 

Θεός 

 

Επιχειρήσεις 
Εκκλησία 

Κοινωνία/ 

Κοινότητα  
Κυβέρνηση/ 

Αρχές 
Υπάλληλοι  

Μέτοχοι/ 
Τράπεζες 

Άλλοι 

ΚΕΡ∆ΟΣ 
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12.  Η ΕΩΑ  είναι διαφορετική , άλλα σχετίζεται  µε τη «σκηνοποιία» 
 Ο όρος «σκηνοποιία» είναι συνδεδεµένος µε τον απόστολο Παύλο που έφτιαχνε σκηνές  –  
είχε µια «κοσµική» εργασία και έτσι συντηρούσε τον εαυτό του και την ίδια στιγµή 
δούλευε στη «διακονία». (Οι όροι, η χρήση τους και οι έννοιες τους, συχνά ενισχύουν το 
διαχωρισµό ιερό - κοσµικό που βρίσκεται σε αντίθεση µε την βιβλική ολιστική θεώρηση).  
Στους ιεραποστολικούς κύκλους «σκηνοποιία» συχνά σηµαίνει ότι κάποιος αναλαµβάνει 
µια εργασία µε µια εταιρία σε κάποια ξένη χώρα, και αυτό του δίνει την ευκαιρία να 
µοιραστεί το Ευαγγέλιο µε τους συναδέλφους του και άλλους.  Είναι µια καλή και έγκυρη 
ιδέα αλλά δεν πρέπει να τη µπερδεύουµε µε την ΕΩΑ, µολονότι συνυπάρχουν και  έχουν 
συµπληρωµατική αξία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Η ΕΩΑ έχει κι’ άλλο ακρωνύµιο και ένα τελικό συµπέρασµα  
AMDG – Ad Maiorem Dei Gloriam: Για τη µέγιστη ∆όξα του Θεού 
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Συµπληρωµατικότητα της  
ΕΩΑ και της «Σκηνοποιία» 

 

             ΕΩΑ                                                     «Σκηνοποιία» 
1. Εργοδότες                                                       1. Εργαζόµενοι 
2. Επιχειρηµατίες, ιδιοκτήτες και φορείς        2. Όλων των ειδών οι εργαζόµενοι και οι          
                                                       ειδικότητες 
3.Ανάπτυξη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)                   3. Εργασία γενικά 
4. Προσωπική και κοινωνική µεταµόρφωση   4. Να είσαι µια ζωντανή 
διαµέσου των επιχειρήσεων                                µαρτυρία στην εργασία σου και µέσα από  
                                                      την δουλεία σου                                  
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Η ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ»  
 
 
Η οµάδα έκδοσης της «Επιχείρησης ως Αποστολή» του Φόρουµ της Λωζάννης (LCWE1) 
2004 εργάστηκε για ένα χρόνο, αντιµετωπίζοντας ζητήµατα που σχετίζονται µε τους 
σκοπούς του Θεού για την εργασία και τις επιχειρήσεις, του ρόλου των επιχειρηµατιών στην 
εκκλησία και τις ιεραποστολές, τις ανάγκες του κόσµου και την ενδεχόµενη ανταπόκριση 
των επιχειρήσεων.  Η οµάδα αποτελείτο από πάνω από 70 άτοµα από όλες τις ηπείρους. Οι 
περισσότεροι προερχόµενοι από επιχειρηµατικό υπόβαθρο, άλλα επίσης υπήρχαν ηγέτες 
εκκλησιών και ιεραποστολών, εκπαιδευτικοί, θεολόγοι, δικηγόροι, και ερευνητές.  Η 
διαδικασία συνεργασίας  συµπεριλάµβανε 60 έγγραφα, 25 µελέτες περιπτώσεων, πολλές 
διεθνείς και τοπικές διαβουλεύσεις της ΕΩΑ και διαδικτυακές συζητήσεις, µε 
αποκορύφωµα τη µια εβδοµάδα εργασίας και διαλόγου πρόσωπο µε πρόσωπο. Αυτές είναι 
µερικές από τις παρατηρήσεις µας. 
 
 
Επιβεβαιώσεις  
 
 Πιστεύουµε ότι ο Θεός δηµιούργησε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες κατ’ εικόνα Του 
µε την ικανότητα να είναι δηµιουργικοί, να δηµιουργούν όµορφα πράγµατα για τους ίδιους  
άλλα και για τους άλλους – αυτό συµπεριλαµβάνει και τις επιχειρήσεις. Ακολουθούµε µε 
πίστη τα βήµατα του Ιησού, που συνεχώς και µε συνέπεια ανταποκρίθηκε  στις ανάγκες 
των ανθρώπων που συναντούσε, διακηρύττοντας έτσι την αγάπη του Θεού και το ρόλο της 
βασιλείας Του.  
 Πιστεύουµε ότι το Άγιο Πνεύµα δίνει εξουσία σε όλα τα µέλη του Σώµατος του Χριστού 
να υπηρετούν, να καλύπτουν τις πραγµατικές, πνευµατικές και φυσικές ανάγκες των 
άλλων,  διακηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού.  
 Πιστεύουµε ότι ο Θεός έχει καλέσει και εξοπλίσει επιχειρηµατίες να κάνουν διαφορά µέσα 
και διαµέσου των επιχειρήσεων για τη Βασιλεία του Θεού.   Πιστεύουµε ότι το Ευαγγέλιο 
έχει τη δύναµη να µεταµορφώνει άτοµα, κοινότητες και κοινωνίες. Έτσι οι Χριστιανοί 
επιχειρηµατίες θα πρέπει να είναι µέρος αυτής της ολιστικής µεταµόρφωσης µέσω των 
επιχειρήσεων.  
 Αναγνωρίζουµε το γεγονός ότι η φτώχεια και η ανεργία είναι συχνά ανεξέλεγκτες σε 
περιοχές που το όνοµα του Ιησού σπάνια ακούγεται και γίνεται κατανοητό.   
 Αναγνωρίζουµε την τροµερή ανάγκη αλλά και τη σηµασία της ανάπτυξης επιχειρήσεων.   
Ωστόσο, όλο αυτό είναι κάτι παραπάνω από αυτή καθ’ αυτή την επιχείρηση. Η Επιχείρηση 
ως Αποστολή είναι µια επιχείρηση µε προοπτική, σκοπό και αντίκτυπο στην βασιλεία του 
Θεού. 
 Αναγνωρίζουµε ότι υπάρχει η ανάγκη για δηµιουργία εργασιών και πολλαπλασιασµό των 
επιχειρήσεων σ’ όλο τον κόσµο, µε στόχο το τετραπλό όφελος: πνευµατική, οικονοµική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική µεταµόρφωση.  
 Αναγνωρίζουµε το γεγονός ότι η εκκλησία έχει ένα τεράστιο, και σε µεγάλο βαθµό, 
αναξιοποίητο πόρο στη χριστιανική επιχειρηµατική κοινότητα  για να καλύψει τις ανάγκες 
του κόσµου – µέσα και διαµέσου των επιχειρήσεων – και έτσι να δοξασθεί ο Θεός στο χώρο 
των επιχειρήσεων και πέρα απ’ αυτόν. 
 
Κάλεσµα  
 
 Καλούµε την  παγκόσµια εκκλησία  να προσδιορίσει, να επιβεβαιώσει, να προσευχηθεί, 
να αποστείλει και να απελευθερώσει τους επιχειρηµατίες να ασκήσουν τα χαρίσµατα τους  
και το κάλεσµα τους ως επιχειρηµατίες µέσα στον κόσµο - σε όλα τα έθνη και έως τα 
πέρατα της γης.  
 Καλούµε τους επιχειρηµατίες σε παγκόσµιο επίπεδο, να δεχτούν  αυτή την 
επιβεβαίωση και να εξετάσουν το ενδεχόµενο πως τα χαρίσµατα τους  και η εµπειρία τους 
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί  για να βοηθήσει να αντιµετωπιστούν οι πιο επείγουσες 
πνευµατικές και φυσικές ανάγκες του κόσµου διαµέσου της ΕΩΑ.   

                                                 
1 Lausanne Committee for World Evangelisation 
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Συµπέρασµα  

 
 Το αληθινό συµπέρασµα  της ΕΩΑ είναι AMDG - ad maiorem Dei gloriam –  για τη 
µέγιστη δόξα του Θεού.  
 

Η οµάδα έκδοσης της «Επιχείρησης ως Αποστολή»  
Οκτώβριος 2004 

 
 Οµάδα σύγκλισης:  Mats Tunehag   Wayne McGee  Josie Plummer 

 
www.businessasmission.com 


