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Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το            

επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28 που λέει: Εφεσίους 4:28 «Αυτός που κλέβει, ας μη               

κλέβει πλέον, αλλά μάλλον ας κοπιάζει κάνοντας τίμια δουλειά με τα χέρια του,            

δουλεύοντας με τα χέρια του το καλό.» ή «δουλεύοντας με τα χέρια του το καλό.»              

εστιάζεται στα χέρια. Αδέλφια, κοιτάξετε τα χέρια σας. Εννοώ, κοιτάξετε τα. Ρωτήστε τον            

εαυτό σας. Είναι συνήθως αυτά τα χέρια ακόμα στο κρεβάτι η ώρα 9π.μ., 10π.μ.; Είναι στο               

κρεβάτι το απόγευμα; Νεαρές κοπέλες, εσείς που ψάχνεται σύζυγο. Ξέρω ότι πολλές φορές            

κοιτάζετε για να δείτε πόσο όμορφο είναι το πρόσωπο. Αλλά εγώ σας λέω αυτό, η βίβλος               

λέει ότι αυτό είναι μάταιο. Θα ήταν πολύ καλύτερα να κοιτάζατε τα χέρια του. Να              

ανακαλύψετε, αυτά τα χέρια δουλεύουν σκληρά; Εκείνα τα χέρια που πάνε σε εκείνο το             

κουτί και δίνουν από εκείνο που κέρδισαν από την σκληρή δουλειά και τα βάζουν μέσα σε               

εκείνο το κουτί για να υποστηρίξουν ιεραποστολές, και ορφανά, άνδρες που είναι στο έργο             

του Κυρίου, χήρες; Κοιτάξετε τα χέρια, είναι καταπληκτικό. Άνδρες, κοιτάξετε τα χέρια           

των γυναικών, εσείς οι νεαροί που γυρεύετε μια σύζυγο. Ξέρετε ότι όταν κοιτάξετε την             

ενάρετη γυναίκα στις Παροιμίες 31 ξέρετε πόσα λέει για τα χέρια της; Ακούστε αυτό,             

Παροιμίες 31:13 «Εργάζεται με τα χέρια της ευχαρίστως» Παροιμίες 31:16 «Κοιτάζει ένα           

χωράφι, και το αγοράζει από τον καρπό των χεριών της, φυτεύει αμπελώνα.» Παροιμίες            

31:17 «ζώνει την οσφύ της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονες της.» Εδώ δεν λέει              

χέρια αλλά δυνατούς βραχίονες. Παροιμίες 31:19 «βάζει τα χέρια της στο αδράχτι, και            

κρατάει στο χέρι της τη ρόκα.» Αδελφέ, τα δικά σου χέρια τι κάνουν; Τα χέρια του               

Χριστιανού θα είναι διαφορετικά από τα χέρια του εθνικού. Τα χέρια του κόσμου, τα χέρια              

που είχες που ήταν μέρος της ζωής πριν πιστέψεις. Τα χέρια που έχει εκείνος που είναι               

καινούργιος άνθρωπος, ο οποίος έχει αλλάξει φαίνονται διαφορετικά αδέλφια, είναι         

διαφορετικά.

Θα σας πω αυτό, εσείς που ψάχνετε συζύγους. Σας το έχω ξαναπεί, οι τεμπέληδες              

άντρες και οι τεμπέλες γυναίκες είναι κατάρα στην οικογένεια. Τεμπέληδες σύζυγοι,          
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τεμπέληδες πατεράδες. Ακούστε το αυτό, Παροιμίες 10:26 «Όπως το ξύδι στα δόντια, και ο             

καπνός στα μάτια, έτσι είναι ο οκνηρός.» Ένας οκνηρός. Να σας ρωτήσω αυτό; Είναι ο              

καπνός στα μάτια σου ευλογία ή κατάρα; Σου αρέσει; Υπάρχει κάποιος που του αρέσει να              

βάζει τα μάτια του πάνω από την φωτιά και να τους φυσά ο καπνός; Έτσι είναι ο οκνηρός,                 

και μπορείς να το δεις αυτό από τα χέρια τους. Τα χέρια τους δεν δουλεύουν σκληρά. Τα                

χέρια τους δεν είναι χέρια που δίνουν. Είτε είναι άντρας είτε γυναίκα. Επίσης λέει στις              

Παροιμίες 15:19 « ο δρόμος του οκνηρού είναι σαν φραγμένος από αγκάθια.» Με τον             

τρόπο που διαβάζω την βίβλο μου τα αγκάθια είναι μέρος της κατάρας. Τα αγκάθια είναι              

κατάρα. Δεν είναι ωραία. Προσπαθώ να μην φυτεύω οτιδήποτε μέσα στο κήπο μου που             

έχει αγκάθια. Τα μισώ, είναι κατάρα. Δεν σας φαίνετε ότι το Τέξας έχει όλων των ειδών               

αγκάθια; Όλα που θέλουν να σε τσιμπήσουν και να σε πληγώσουν και να σε δαγκώσουν.              

Είναι κατάρα. Και ο οκνηρός συγκρίνεται με αυτά. Ο οκνηρός δεν συγκρίνετε με ένα             

μαλακό μαξιλάρι ή με μια όμορφη δύση του ήλιου. Ο οκνηρός συγκρίνετε με καπνό στα              

μάτια σου και με φραγμό από αγκάθια.

Νεαρές κοπέλες, θέλετε ένα καταραμένο γάμο; Απλά παντρευτείτε ένα τεμπέλη          

άντρα. Έναν άντρα που τα χέρια του πάντα γυρεύουν τον τρόπο για να μην δουλέψει.              

Αδέλφια, αφήστε με να σας πω αυτό για την δουλειά. Η δουλειά δεν είναι μέρος της               

κατάρας. Ο οκνηρός είναι κατάρα. Αλλά ένας εργατικός άνδρας….ακούστε αδέλφια,         

δουλειά, ο άνθρωπος διορίστηκε να φροντίζει τον κήπο πριν έρθει η αμαρτία. Όταν ο Θεός              

δημιούργησε τα πάντα, και τα κοίταξε και είπε «Είναι καλό.» η εργασία ήταν μέσα σε              

αυτό το πακέτο αδέλφια, είναι καλή. Δεν είναι κακή. Η εργασία είναι σπουδαία. Και θέλω              

να σας τονίσω αυτό σε σας άντρες Οι περισσότεροι Χριστιανοί, οι περισσότεροι Χριστιανοί            

θα εργαστούν κοσμικές εργασίες. Είναι καταπληκτικό πως πολλοί άνθρωποι όταν σωθούν,          

νοιώθουν σαν να πρέπει να φύγουν, «Θα υπηρετήσω τον Κύριο,» Πρέπει να μπω στην             

υπηρεσία του Κυρίου. ‘η δουλειά μου ξέρεις είναι εκεί και απλά φαίνετε τόσο περιττή και              

κοσμική,’ και φαίνετε, ξέρεις, ότι ξοδεύω όλη μου την ζωή και το κάνω αυτό εδώ, και δεν                

φαίνετε να σημαίνει κάτι. Ο τρόπος να γίνεις πραγματικά κάτι σε αυτή τη ζωή, και να               

ξεφύγεις την ματαιότητα, ο τρόπος να το κάνεις αυτό είναι, «Πρέπει να μπω στην             

υπηρεσία του Κυρίου.» Αδέλφια, ακούστε με, 95%, 99% από όλους τους Χριστιανούς θα            

ζήσουν εργαζόμενοι εγκόσμιες εργασίες. Πως θα είσθε το αλάτι και το φως αν δεν βγείτε              

εκεί έξω ανάμεσα στο κόσμο; Ανάμεσα σε μια γενεά στρεβλή και διεστραμμένη. Μην            

βγείτε από αυτήν, Μην απομονωθείς στο μικρό μας καταφύγιο. Δεν είναι σαν να            

σωζόμαστε και τώρα όλοι αποσυρόμαστε από τον κόσμο. Αδέλφια είναι εκεί έξω.           



Αντιλαμβάνεστε ότι όταν οι στρατιώτες ήρθαν στον Ιωάννη το Βαπτιστή, ‘τι πρέπει να            

κάνουμε;’ ‘Παραιτηθείτε από την δουλειά σας και να μπείτε στην υπηρεσία του Κυρίου;’            

Δεν είναι αυτό που είπε. Τους είπε ‘Δείξετε ακεραιότητα σαν στρατιώτης.’ Ακόμα και οι             

τελώνες, ήρθαν στον Ιωάννη, και τους είπε, ‘Να είστε έντιμοι.’ ‘Να είστε δίκαιοι.’ Αδέλφια,             

δεν θα βρείτε στις γραφές να λέει ότι όταν κάποιος σωθεί… Τώρα λέει, ‘Να κάνετε το καλό.’                

Εάν ο τόπος εργασίας σου απαιτεί να κάνεις το κακό, τότε βγες έξω από αυτήν. Εάν               

απαιτείται να λες ψέματα, βγες έξω. Υπάρχουν ολοφάνερες εργασίες όπου εμπλέκετε η           

αμαρτία, τότε θα πρέπει να βγεις. Λέει να εργάζεσαι με τα χέρια σου το καλό, όχι αυτό που                 

είναι κακό.

Έχουμε μερικούς νεαρούς που εργάζονται πολλές Κυριακές, ξεχνώντας την         

συνάθροιση της εκκλησίας. Αδέλφια αυτό δεν είναι καλό. Παράτα την δουλειά σου,           

εμπιστεύου τον Κύριο. Βρες μια άλλη δουλειά. Και δούλεψε με τα χέρια σου. Δεν             

επιτρέπεται να εργάζεσαι με τα χέρια σου για να μπορείς να δίνεις, εάν αυτή η εργασία με                

τα χέρια σου σε κάνει να ξεφεύγεις από αυτό που ο Θεός σε διατάσσει να ασχολείσαι.               

Αυτό δεν είναι καλό, είναι κακό. Αδέλφια, η αλήθεια είναι, όταν διαβάσεις την Καινή σου              

Διαθήκη, δεν βρίσκεις ανθρώπους που τους είπαν να παρατήσουν τις κοσμικές δουλείες           

τους. Μάλλον βρίσκεις ότι ενώ είσαι μέσα στην κοσμική σου δουλειά, να εργάζεσαι για τον              

εργοδότη σου όπως θα ήταν για τον Κύριο. Όχι όπως το κάνουν οι άνθρωποι που θέλουν               

να αρέσουν στον κόσμο, κάντε το…Αδέλφια. Η Βίβλος δεν λέει ότι το να δουλεύεις με τα               

χέρια σου για να έχεις κάτι να δώσεις, είναι κοσμικό και άχρηστο και δεν έχει όφελος.               

Εννοώ θυμάστε εκείνους τους Φιλιππησίους, σωστά; Ο Παύλος στο 4ο Κεφάλαιο στην           

επιστολή προς Φιλιππησίους τους συνιστά “Κι εσείς Φιλιππήσιοι, στην αρχή του          

ευαγγελίου είσαστε συνεργάτες μου”. Και στη Θεσσαλονίκη και μια και δυο φορές           

στείλατε στην ανάγκη μου. Και εσείς, και συνεχίζει, και φτάνει στο τέλος και απλά δοξάζει              

τον Θεό και Πατέρα και απλά… Δόξα σε Αυτόν! Γιατί; Επειδή εσείς οι Φιλιππήσιοι σώσατε              

εθνικούς, εργαζόσαστε όλες τις δουλειές σας, ότι και να έκαναν, κάνοντας πήλινα σκεύη            

Οργώνοντας τα χωράφια, έκαναν όλα αυτά τα πράγματα και έδιναν. Και ο Απόστολος λέει             

«αυτό πλεονάζει για λογαριασμό σας.» Αδέλφια, νομίζετε ότι είναι ανώφελο και ανιαρό να            

εργάζεσαι μια εγκόσμια δουλειά και να είσαι το αλάτι και το φως στο μέσον ενός σκοτεινού               

κόσμου; Να μπορείς να κερδίσεις λεφτά ώστε να μπορείς να δώσεις σε ιεραποστολές και να              

δίνεις στα ορφανά; Και να δίνεις σε αυτούς που εργάζονται για το ευαγγέλιο; Ο Παύλος              

λέει αυτό πλεονάζει για λογαριασμό σας. Συσσωρεύετε θησαυρό για τον ουρανό. Είναι           

ανώφελο και παράλογο να ζεις έτσι την ζωή σου; Όπου μαζεύεις θησαυρούς για τον             



ουρανό. Δεν είναι! Ο Παύλος λέει ‘Αυτό είναι ένδοξο!’ Έτσι συνεχίστε αδέλφια.

Θα σας πω κάτι άλλο για την δουλειά που η βίβλος δεν διδάσκει. Η βίβλος δεν                

λέει…καθόλου, πουθενά, θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό, δεν λέει ότι πρέπει να εργάζεσαι             

με τα χέρια σου ώστε να μπορείς να δώσεις, και να το κάνεις αυτό μέχρι τα 65 σου και                  

μετά να πάρεις σύνταξη. Η σύνταξη ανήκει στους ανθρώπους του κόσμου, όχι στο Λόγο             

του Θεού Στη βίβλο μου το διαβάζω αυτό στην Αποκάλυψη 14:13 «Και άκουσα μια φωνή              

από τον ουρανό, που μου έλεγε: Γράψε: Μακάριοι οι νεκροί.» Όχι οι συνταξιούχοι. Οι             

νεκροί. «που από τώρα πεθαίνουν εν Κυρίω. Ναι, λέει το Πνεύμα, για να αναπαυθούν από              

τον κόπο τους.» Βλέπετε αδελφοί, αναπαυόμαστε από τους κόπους μας όταν πεθάνουμε,           

όχι όταν βγούμε με σύνταξη, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με την σύνταξη μέσα στη βίβλο,              

δεν θα το βρείτε εκεί.

Αδέλφια, πρέπει να εργαστούμε τώρα που είναι μέρα. Η νύχτα θα έρθει όπου             

κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να δουλέψει. Πρέπει να εργαζόμαστε όσο έχουμε           

δύναμη. όσο έχουμε ζωή. Πρέπει να κάνουμε εκείνο που μπορούμε, πρέπει να           

ακολουθήσουμε τον Χριστό μέχρι το τέλος. Στη συνταξιοδότηση απλά προσπαθείς να          

κάνεις το παράδεισό σου εδώ. Η βίβλος λέει μην θησαυρίζεις για την συνταξιοδότηση σου,             

θησαύριζε για τον ουρανό! Εκεί είναι που παίρνουμε σύνταξη. Εκεί είναι η αιώνια            

ανάπαυσή.

Τότε αδέλφια, τρίτο. Αρχίστε να μοιράζεστε. Αδέλφια Ο κόσμος είναι γεμάτος από            

παράσιτα. Μην είστε έτσι. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται στην εκκλησία Και απλά           

ζητούν. Έχω μια ανάγκη, οικονομικά έχω δύσκολες στιγμές, έχω αυτό, …είναι αλήθεια,           

μερικές φορές αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και είναι πολύ έγκυρα, και η εκκλησία            

πρέπει να είναι εκεί για να βοηθήσει Και δεν το αμφισβητώ αυτό καθόλου αλλά αδέλφια              

υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, που παίρνουν, και παίρνουν, και παίρνουν. Είναι σαν ένα           

παράσιτο, απλά απομυζούν, και απομυζούν, και απομυζούν, αλλά δεν δίνουν. Αδέλφια          

αυτά είναι δύο ριζοσπαστικά άκρα. Ο κλέφτης είναι ένας άνθρωπος που είναι εγωιστής και             

θέλει και θα πάρει. Ο κλέφτης που θα μπει στο σπίτι σου θα έρθει και σε αυτήν την                 

εκκλησία και θα πάρει και θα πάρει και θα πάρει. Είναι και οι δύο, το ίδιο άτομο. Δεν θέλετε                  

να είστε σαν αυτόν. Σταμάτα το.

Αδέλφια, μάλλον πρέπει να είμαστε άνθρωποι που είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε.           

Να θυμάστε ότι ο Χριστός είναι το παράδειγμα μας, έχει απεριόριστα πλούτοι, και για χάρη              

μας έγινε φτωχός για να γίνουμε πλούσιοι. Αυτό είναι το παράδειγμα που καλούμαστε να             

ακολουθήσουμε. Ο Χριστός. Ο Απόστολος λέει «Να είναι, μάλιστα, σε σας το ίδιο φρόνημα,             



που ήταν και στον Ιησού Χριστό.» «θεωρώντας ο ένας τον άλλον ότι υπερέχουν από τον              

εαυτό σας.» Εδώ είναι ο Χριστός. Έρχεται σε αυτό τον κόσμο, ταπεινώνει τον Εαυτό Του.              

Ήταν ίσος με τον Θεό. Έρχεται εδώ, ταπεινώνει τον εαυτό του. Γίνετε υπάκουος, γίνετε             

δούλος, ένας άνθρωπος, μένει υπάκουος μέχρι τον Σταυρό. Μέχρι θανάτου, μέχρι          

θανάτου...με ένα τρόπο που δεν περιγράφετε. Η συντριβή κάτω από το χέρι του            

παντοδύναμου Θεού, για τις αμαρτίες μας. Αδέλφια, Αυτός είναι το παράδειγμα μας.           

Πρέπει να δουλεύουμε με αυτά τα χέρια.


