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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Μελέτησε με προσοχή το παρακάτω κείμενο και υπογράμμισε τα σπουδαιότερα 
σημεία, έννοιες – κλειδιά, [προσοχή η υπογράμμιση των σπουδαιότερων σημείων να γίνει 
με χάρακα, και των εννοιών – κλειδιών με μαρκαδόρο].  
 
«Εκτός όμως από την άμεση, υπάρχει και έμμεση εντολή για εργασία. Αναγράφεται στη 

Γένεση: “καί ειπεν ο θεός: Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν καί καθ' 

ομοίωσιν...”. Από αυτό το χωρίο προκύπτει πως ο άνθρωπος έχει δύο όψεις, οι οποίες 

εκφράζουν τη δομή του, μία στατική και μία δυναμική. Η πρώτη αποτελεί τον ιδανικό 

τύπο του ανθρώπου, ο οποίος έχει πλασθεί “κατ' εικόνα” του Δημιουργού του. Η δεύτερη 

όψη, η δυναμική, περιέχει τη δυνατότητα του ανθρώπου να φθάσει τον ιδανικό τύπο 

του, ώστε να γίνει ύπαρξη “καθ' ομοίωσιν” του Δημιουργού της, να του μοιάσει. Όσο 

δεν θα του μοιάζει, δεν θα είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. 

[…] Ο αρχαίος Ισραηλίτης πληροφορείται πως ο πρώτος που εργάσθηκε είναι ο 

Θεός και ότι πρέπει να του μοιάσει· και θα του μοιάσει με την εργασία, διότι “δια της 

εργασίας ο άνθρωπος οδηγείται εις "ομοίωσιν" του προς τον προσωπικόν αυτού 

δημιουργόν”.  

Ο πρώτος πού αισθάνθηκε εσωτερική ικανοποίηση από την εργασία του, σύμφωνα 

με την Παλαιά Διαθήκη, είναι ο θεός, ως δημιουργός του σύμπαντος. Ο συγγραφέας της 

Γενέσεως τον παρουσιάζει κάθε βράδυ, μετά το τέλος του έργου κάθε ημέρας, να το 

αποθαυμάζει και να βλέπει ότι είναι “καλόν”. Αλλά και μετά από κάθε έργο του, όταν 

η δημιουργία του δεν διαρκούσε ολόκληρη ημέρα, πάλι το κοίταζε τελειωμένο, το 
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χαιρόταν και έβλεπε ότι ήταν “καλόν”. Όταν όμως τελείωσε και η έκτη ημέρα, 

επιθεωρώντας ο θεός “τά πάντα, όσα εποίησεν”, γέμισε πλέον από απέραντη ικανοποίηση, 

γιατί τα έργα του, στο σύνολο τους, ήταν “καλά λίαν”... 

Αλλά δεν είναι μόνο ο Θεός πού αισθάνεται εσωτερική ικανοποίηση από την 

εργασία του. Αυτό το αίσθημα το απολαμβάνει και ο άνθρωπος. Το βιβλίο του 

Εκκλησιαστή γράφει ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ευφραίνεται ο άνθρωπος 

με το αποτέλεσμα της εργασίας του. Και προσθέτει πως αυτή η ικανοποίηση είναι 

φυσική για τον άνθρωπο, αφού εκείνο που του δόθηκε (από τον Δημιουργό του) είναι 

ακριβώς αυτό: η εργασία. Ακόμη και ο μόχθος που προστέθηκε στην εργασία του 

ανθρώπου, μετά την πτώση του από τον Παράδεισο, δεν εμποδίζει την εσωτερική 

ικανοποίηση που μπορεί να αισθανθεί κανείς από την εργασία που κάνει, αφού και ο 

μόχθος δόθηκε από τον Δημιουργό του ανθρώπου. 

Η εργασία, λοιπόν, για τον αρχαίο Ισραηλίτη, όχι μόνο δεν επιβάλλεται ως 

τιμωρία στον άνθρωπο, έπειτα από την πτώση του, που εξ αιτίας της καταδικάσθηκε να 

φύγει από τον Παράδεισο, αλλά συνδέεται με την εσωτερική ικανοποίηση του ανθρώπου, 

αυτή την ικανοποίηση ακριβώς που συμβολίζει ο Παράδεισος». 
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