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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΟΦΆ ΛΌΓΙΑ 

Ενώ τα περισσότερα βιβλία της Αγίας Γραφής περιέχουν βαθιές 
πνευματικές και θεολογικές αλήθειες, το βιβλίο των Παροιμιών είναι 
γεμάτο με πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητα. 
Σύντομες, ισορροπημένες, με ποιητικό ύφος, και συχνά χιουμορι- στικές, οι 
παροιμίες είναι γενικές, εύκολες στην απομνημόνευση, και δίνουν το 
μήνυμά τους πολλές φορές πιο αποτελεσματικά από εύ- γλωττες ομιλίες 
και ακριβείς επιχειρηματολογίες. 
Για παράδειγμα: «Ύπαγε προς τον μύρμηκα, ω οκνηρέ. Παρατή- ρησον 
τας οδούς αυτού, και γίνου σοφός» (Παρ. 6/ς’ 6). «Καλήτερον να κατοική 
τις εν γη ερήμω, παρά μετά γυναικός φιλέριδος και θυμώ- δους» (Παρ. 21/
κα’ 19). «Εάν πεινά ο εχθρός σου, δος εις αυτόν άρ- τον να φάγη, και εάν 
διψά, πότισον αυτόν ύδωρ, διότι θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την 
κεφαλήν αυτού, και ο Κύριος θέλει σε αντα- μείψει» (Παρ. 25/κε’ 21, 22). 
Ποιος μπορεί να ξεχάσει εικόνες σαν κι αυτές; 
Στο βιβλίο των Παροιμιών βρίσκουμε τη σοφία που έχει βοηθήσει όλες τις 
γενεές μέχρι σήμερα. Συγγραφείς φαίνεται να είναι: ο βασιλιάς Σολομών 
(Παρ. 1/α’ – 22/κβ’ 16, Παρ. 25-29/κε’-κθ’), ανώνυμοι σοφοί από την 
ανατολή (Παρ. 22/κβ’ 17- 24/κδ’ 34), και ο Αγούρ (Παρ. 30/λ’ 1-33). 
Ακόμη, αναγνωρίζεται και η συμβολή του βασιλιά Εζεκία για την έκδοση 
του βιβλίου (Παρ. 25/κε’ 1). Σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης, 
αναφέρονται στο βιβλίο κείμενα της αρχαίας Ανατολής, κυρίως από την 
αρχαία Αίγυπτο. 
Ωστόσο, το βιβλίο των Παροιμιών είναι Λόγος Θεού, επειδή οι συγ- 
γραφείς ένωσαν αυτό το υλικό κάτω από θεϊκή έμπνευση. Παρότι σπάνια 
γίνονται σαφείς αναφορές στον Θεό, η παρουσία Του είναι συνεχώς 
αισθητή για όλους τους ανθρώπους: όταν είμαστε στην αγο- ρά, όταν 
μιλάμε, τρώμε, πίνουμε ή εργαζόμαστε, όταν αγοράζουμε, πουλάμε, 
έχουμε κοινωνικές σχέσεις και αγαπάμε, ο Κύριος είναι Πα- ρών. 
Στο βιβλίο των Παροιμιών διδασκόμαστε τι σημαίνει να φοβάσαι τον Θεό 
(Παρ. 1/α’ 7, 31/λα’ 30) όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στην 
καθημερινότητά μας, επειδή ο τρόπος που ζούμε επηρεάζει περισσό- 
τερο από τα κηρύγματα, τις προσευχές, και τις δεήσεις (Παρ. 28/κη’ 9, 
15/ιε’8). 
Σύμφωνα με τις Παροιμίες, «σοφία» είναι να αναγνωρίζεις τον Κύ- ριο «εν 
πάσαις ταις οδοίς σου» (Παρ. 3/γ’ 6), δηλαδή το να ζεις με πί- στη ενώπιον 
του ∆ημιουργού Θεού. 



Από το βιβλίο των Παροιμιών θα μάθουμε πώς να γίνουμε σοφοί. Θα 
βρούμε απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: «Τι, και πώς μπορώ να διδάξω τα 
παιδιά μου;», «Πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένος και πετυ- χημένος;» 
«Γιατί έχω οικονομικά προβλήματα;», «Πώς μπορώ να προαχθώ στην 
δουλειά μου;» «Πώς μπορώ να αντισταθώ σε αισθησι- ακούς πειρασμούς;» 
«Πώς μπορώ να διαχειριστώ τον θυμό ή τα λόγια μου;» 
Τέλος, σοφία δεν σημαίνει απαραίτητα διανοητική δύναμη. Απενα- ντίας, 
εκείνος που είναι σίγουρος για τη διανοητική του ικανότητα είναι που 
κινδυνεύει να φερθεί ανόητα, γιατί ακόμη και ο πιο έξυπνος άν- θρωπος 
γνωρίζει ελάχιστα. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι ήδη σοφοί δεν χρειάζονται 
περαιτέρω γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσουμε σοφία 
είναι να είμαστε ταπεινοί και να αναγνωρίζουμε την ανάγκη μας γι’ αυτήν. 
Οι Παροιμίες είναι βαθυστόχαστες και πλούσιες σε μηνύματα, κα- θώς 
πραγματεύονται διάφορα θέματα. Λόγω περιορισμένου χώρου, έπρεπε να 
επιλέξουμε ποια θέματα θα καλύψουμε. Αυτά στα οποία θα αναφερθούμε 
αξίζουν προσεκτική μελέτη. 



Μελέτη 1: Για το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρο- νούσι την 
σοφίαν και την διδασκαλίαν.» Παροιµίες 1/α’ 7. 
Για τη µελέτη  αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 1-3/α’-γ’, Γέν. 1/α’ 1, Έξ. 19/ιθ’ 16, 
20/κ’ 20, Παρ. 11/ια’ 30, 13/ιγ’ 12, 15/ιε’ 4. 

Από  τον κήπο  της  Εδέμ  και έπειτα, η  ρίζα  της ανθρώπινης  τραγωδίας 
εκτείνεται σε λάθος  επιλογές. «Ο άνθρωπος τα  έχασε όλα  επειδή προτί- 
μησε να  ακούσει τον απατεώνα  μάλλον παρά  Εκείνον που είναι η Αλή- 
θεια, ο  Μόνος  που δείχνει κατανόηση. Με την ανάμειξη  του  κακού με το 
καλό, ο  νους  του σκοτίσθηκε, οι πνευματικές και ψυχικές  δυνάμεις του 
ναρκώθηκαν.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 15. 
Το  βιβλίο  των Παροιμιών, μας  βοηθάει να κάνουμε το  σωστό, να  επιλέ- 
γουμε τον τρόπο  του Θεού και όχι του απατεώνα. Οι γονείς που συμβου- 
λεύουν το  παιδί τους, δεν το  προειδοποιούν απλώς  για  τις  λάθος επιλο- 
γές, αλλά το  ενθαρρύνουν και να  κάνει τις σωστές. Αυτό  είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό  καθώς  οι επιλογές  μας  είναι κυριολεκτικά, ζητήματα  ζωής και 
θανάτου. 
Τα  πρώτα  τρία κεφάλαια  διευκρινίζουν αυτήν την μέθοδο  εκπαίδευσης. 
Αφού εξηγείται ο  σκοπός του βιβλίου, «διά να  γνωρίση  τις σοφίαν» (Παρ. 1/
α’ 2) και το  γνωμικό  του βιβλίου, «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου» (Παρ. 1/α’ 7 
συγκρίνετε με Παρ. 9/θ’ 10), ο  συγγραφέας  μάς προειδοποιεί συνε- χώς 
για  την ανοησία  και μας προτρέπει να ανταποκριθούμε στην κλήση για 
ουράνια σοφία. 



Κυριακή 28 ∆εκεμβρίου 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

Στις  Παρ. 1/α’ 1-6 ο  τίτλος, «Παροιμίαι Σολομώντος, υιού του  ∆αβίδ, βα- 
σιλέως  του Ισραήλ» (1/α’1) μας παραπέμπει στο  Α’ Βασ. 3/γ’ 5-14. Στο 
Βασιλέων, όπως και στις Παροιμίες, ο  Σολομών παρουσιάζεται να  αναζη- 
τά την σοφία  στον Θεό. Επιπλέον, και στις  δύο  περικοπές  ο  Σολομών 
αναφέρεται ως «υιός του ∆αβίδ», και συναντάμε έννοιες  όπως «σύνεση», 
«σοφία», «κρίση». Εκτός  του ότι αυτές οι περικοπές  επιβεβαιώνουν πως ο 
Σολομών είχε καθοριστικό  ρόλο  στη  σύνταξη του βιβλίου, δείχνουν και ότι 
το  θέμα  των Παροιμιών είναι η αναζήτηση του  ανθρώπου  για σοφία  από 
τον Θεό. 
∆ιαβάστε Παρ. 1/α’ 7. Τι είναι η  σοφία; Τι είναι «φόβος Κυρίου»; Πώς  αυ- 
τά τα δύο σχετίζονται; 
Η  «σοφία» εδώ ορίζεται ως «θρησκευτική εμπειρία». Είναι συναφής με τον 
φόβο  του  Κυρίου. Αυτή  η σημαντική  έννοια της  Ιουδαϊκής θρησκείας είναι 
το  κλειδί των Παροιμιών. ∆εν επαναλαμβάνεται απλώς συχνά, αλλά 
πλαισιώνει ολόκληρο το βιβλίο (Παρ. 1/α’ 7, 31/λα’ 30). 
Ο «φόβος  Κυρίου» δεν έχει να  κάνει με τις  δεισιδαιμονίες  και τον φόβο  της 
θεϊκής τιμωρίας. Ο  φόβος του Κυρίου  απεικονίστηκε στην αντίδραση του 
λαού όταν ο  Θεός  αποκαλύφθηκε στο  όρος Σινά  (Έξ. 19/ιθ’ 16, 20/κ’ 20), 
και έγινε κατανοητή η δέσμευσή τους να  είναι πιστοί και να  αγαπάνε τον 
Θεό σε ανταπόκριση της διαθήκης Του μαζί τους (∆ευτ. 10/ι’ 12). 
Εν ολίγοις, «φόβος  Κυρίου» σημαίνει πιστότητα  και αγάπη  προς Εκείνον. Η 
φράση, «Αρχή  σοφίας φόβος  Κυρίου» σημαίνει ότι η σοφία  δημιουργεί 
αυτόν το  «φόβο». Ο όρος «αρχή», μας παραπέμπει στην εισαγωγή της 
ιστορίας της  ∆ημιουργίας  (Γέν. 1/α’ 1). Ως πρώτο  μάθημα  της σοφίας  εί- 
ναι η  κατανόηση ότι ο  Θεός είναι ο  ∆ημιουργός, ο  Ζωοδότης  και ο  παντα- 
χού Παρών – ο  Θεός  της  αγάπης, της δικαιοσύνης  και της  σωτηρίας  (Ι- 
ωάν. 3/γ’ 16, Ψαλμ. 89/πθ’14, Εβρ. 9/θ’12). 
ΣΚΕΨΗ: ∆ιαβάζουµε ότι πρέπει να αγαπάµε  και να φοβόµαστε τον Θεό. Πώς σχετίζονται 
αυτές οι δύο έννοιες στην προσωπική σας σχέση µε τον Κύριο; 
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∆ευτέρα 29 ∆εκεμβρίου

ΑΛΗΘΙΝΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

∆ιαβάστε Παρ. 1/α’ 8-19. Ποιοι δύο  αντίθετοι τρόποι «διδασκαλίας» πα- 
ρουσιάζονται σ’ αυτά  τα εδάφια; Ποιο  είναι το  βασικό  μήνυμα, όχι μόνο  για 
τους γονείς, αλλά και για όλους όσους φοβούνται τον Κύριο; 
Πρώτα απ’ όλα  η εκπαίδευση  είναι ένα  οικογενειακό  ζήτημα, και η πραγ- 
ματική  διδασκαλία  ξεκινάει από  τους γονείς. Στην περικοπή αυτή η εκπαί- 
δευση  αναφέρεται ως «διδασκαλία» και ως «νόμος». Ο εβραϊκός  όρος για 
τον νόμο  έχει την έννοια  της «κατεύθυνσης». Οι γονείς είναι που πρέπει να 
δίνουν σωστές  κατευθύνσεις στα παιδιά  τους. Αντιθέτως, ο  άλλος  τρόπος 
«διδασκαλίας» δεν κατονομάζεται. Αναφέρεται απλώς ως η φωνή των 
αμαρτωλών που οδηγεί σε λάθος  κατεύθυνση. Επίσης, η προσφώ- νηση 
«υιέ μου», δεν γίνεται ως  αναφορά  στο  ανδρικό  φύλο, αλλά  επανα- 
λαμβάνεται για  να  δοθεί έμφαση στην γονική  καθοδήγηση. Για  τον κάθε 
γονέα  – «πατήρ  σου», «μήτηρ  σου» - γίνεται ξεχωριστή αναφορά  στην 
προσωπική του καθοδήγηση, σε αντίθεση με το  πλήθος  των ανώνυμων 
αμαρτωλών. 
«Ο Θεός με τη σοφία  Του  διέταξε να  καταστεί η οικογένεια  ο  κυριότερος 
από  όλους  τους εκπαιδευτικούς συντελεστές. Η εκπαίδευση  του παιδιού 
αρχίζει στο  σπίτι. Εκεί, με εκπαιδευτές τους  γονείς  του, πρόκειται να δι- 
δαχθεί τα  μαθήματα  που  θα  το  οδηγήσουν στη ζωή  Η  εκπαιδευτική 
επιρροή του σπιτιού  είναι μία  αποφασιστική δύναμη για  το  καλό  ή  το  κα- 
κό  Αν το  παιδί δε διδαχθεί εδώ  καθώς  πρέπει, τότε ο  Σατανάς  θα  το 
διδάξει με μεθόδους της αρεσκείας  του.» Ε. Χουάιτ, Χ.Ο. σ. 129,130. Το 
καλύτερο  επιχείρημα  υπέρ  της  οικογενειακής  εκπαίδευσης  είναι τα  απο- 
τελέσματά  της. Αυτά  είναι τα  εσωτερικά  στοιχεία  του  χαρακτήρα  που  στο- 
λίζουν σαν στεφάνι στο  κεφάλι και περιδέραιο  στο  λαιμό. Στη  Μέση  Ανα- 
τολή  συνηθιζόταν να  κληροδοτούν οι γονείς στα  παιδιά τους  πολύτιμα 
περιδέραια  και βραχιόλια. Η  εκπαίδευση  έχει μεγαλύτερη αξία από  τα  υλι- 
κά  πλούτη. Ο χρόνος  που  περνούν οι γονείς  με τα  παιδιά  τους είναι πιο 
πολύτιμος  από  αυτόν που περνούν στη δουλειά  τους. Επίσης, η αναφο- 
ρά  στο  κεφάλι και στον λαιμό, δείχνει ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει την 
προσωπικότητα  του  ατόμου. Στον τρόπο  των αμαρτωλών αναφέρονται 
μόνο  τα  πόδια (Παρ. 1/α’ 15), σαν ο  αλλοπρόσαλλος  γιος  να  έχει χάσει την 
ταυτότητά του. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς µπορούµε να αντισταθούµε στους πειρασµούς που η κοι- νωνία, οι φίλοι, 
ή ακόµη και οι συγγενείς, φέρνουν στο δρόµο µας; 



Τρίτη 30 ∆εκεμβρίου 

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 

∆ιαβάστε Παρ. 1/α’ 20,21. Πώς παρουσιάζεται εδώ η σοφία; Τι μας λέει; 
Ενώ  οι αμαρτωλοί «ενεδρεύουσι» (Παρ. 1/α’ 11,18), η  σοφία  «φωνάζει 
έξω» (Παρ. 1/α’ 20), «κράζει επί κεφαλής των αγορών» και «απαγγέλει 
τους λόγους αυτής» (Παρ. 1/α’ 21). Εδώ η  σοφία  προσωποποιείται, προ- 
τρέποντας  τους περαστικούς. Παρέχεται σε όλους  τους  ανθρώπους. Μέ- 
σα  στη φασαρία  των αγοροπωλησιών, το  κάλεσμα  της σοφίας  ηχεί δυνα- 
τότερα από κάθε άλλο θόρυβο. 
∆ιαβάστε Παρ. 1/α’ 22-32. Τι συμβαίνει εάν απορρίψουμε τη σοφία; 
Ο λόγος που οι άνθρωποι απορρίπτουν την σοφία  είναι εξαιτίας του  χα- 
ρακτήρα  τους. Φέρονται με υπεροψία  και περιφρόνηση (Παρ. 1/α’ 25, 
συγκρίνετε με εδ. 30) σαν αυτοί να  γνωρίζουν καλύτερα. Υπαινίσσονται ότι 
η σοφία  είναι για  τους  απλούς και τους αφελείς. Ωστόσο, οι ίδιοι είναι 
απλοί και αφελείς, άφρονες  που μισούν τη γνώση (Παρ. 1/α’ 22, συγκρί- 
νετε με εδ. 29). 
Όσοι απορρίπτουν τη  σοφία, θα  θερίσουν τον καρπό  αυτής  της επιλογής 
τους. Επειδή δεν επέλεξαν τον φόβο  του  Κυρίου, «θέλουσι χορτασθή από 
των κακοβουλιών αυτών» (Παρ. 1/α’ 31). Όταν απορρίπτουμε την ουρά- 
νια  σοφία, καταλήγουμε να  δημιουργούμε ή να  αποδεχόμαστε ψέματα και 
μυθεύματα. Με τον τρόπο  αυτό  αντικαθιστούμε τον Θεό  με είδωλα. Η ει- 
ρωνεία  είναι ότι εκείνοι που περιφρονούν και χλευάζουν την θρησκεία 
συνήθως  δίνουν αξία  σε ανούσια  πράγματα και προκαταλήψεις, χωρίς 
τελικά να ικανοποιούν τις βασικότερες ανάγκες της καρδιάς. 
ΣΚΕΨΗ: ∆ιαβάστε  Παρ. 1/α’ 33. Στα πλαίσια της παραπάνω περικοπής, ποια υπόσχεση 
και ελπίδα βρίσκουµε; Πώς εκδηλώνεται αυτή  η υπόσχε- ση στην προσωπική µας 
εµπειρία; 

6



Τετάρτη 31 ∆εκεμβρίου

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

∆ιαβάστε Παρ. 2/β’ 1-5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις  για  να  κατανοήσου- 
με τον «φόβο  του Κυρίου»; Ποιες είναι οι επιλογές μας όσον αφορά  αυτό 
το ζήτημα; 
Τρεις φορές  ο  λόγος  ξεκινάει με τον υποθετικό  σύνδεσμο  «εάν», σηματο- 
δοτώντας  τα  τρία  επίπεδα  της  εκπαίδευσης. Το  πρώτο  «εάν» δείχνει το 
παθητικό  επίπεδο  της  ακρόασης  – της  αποδοχής των λόγων της σοφίας 
(Παρ. 2/β’ 1,2). Το  δεύτερο  «εάν», μας  μεταφέρει στην ενεργητική  αντα- 
πόκριση στο  κάλεσμα  της σοφίας  (Παρ. 2/β’ 3). Το  τρίτο  «εάν», δείχνει 
στην αναζήτηση και στην εξερεύνηση της σοφίας  ως «κεκρυμμένους  θη- 
σαυρούς» (Παρ. 2/β’ 4). 
∆ιαβάστε Παρ. 2/β’ 6-9. Ποιες  είναι οι προϋποθέσεις για  γνώση  της δικαι- 
οσύνης; Ποια είναι η δέσμευση του Θεού στην απόκτηση σοφίας; 
Είναι αξιοσημείωτο  ότι η φράση «ο  Κύριος  δίδει», στο  εδ. 6, ανταποκρίνε- 
ται στην φράση «θέλεις ευρεί την επίγνωσην του Θεού», εδ. 5. Η  σοφία, 
όπως  και η  σωτηρία, είναι δώρο  από  τον Θεό. Αρχικά περιγράφεται η 
διαδικασία των ενεργειών του  ανθρώπου, ενώ  στη συνέχεια περιγράφο- 
νται οι Θεϊκές ενέργειες: «δίδει σοφίαν», «αποταμιεύει σωτηρίαν», «φυ- 
λάττων την οδόν των οσίων αυτού». 
∆ιαβάστε Παρ. 2/β’ 10-22. Τι συμβαίνει όταν η σοφία βρίσκει κατοικία στην 
καρδιά μας; 
«Εάν η  σοφία εισέλθη εις την καρδίαν» μας, σηματοδοτείται το  τελευταίο 
στάδιο  της πνευματικής μας αφύπνισης. Όχι μόνο  θα χαρούμε την γνώση 
του Κυρίου, αλλά θα  είναι και μία  ευχάριστη εμπειρία  για  τη ψυχή  μας 
(Παρ. 2/β’ 10). Θα  προστατευτούμε από  το  κακό  (Παρ. 2/β’ 12) και την 
αποπλάνηση (Παρ. 2/β’ 16), και θα  βαδίσουμε στο  μονοπάτι της δικαιο- 
σύνης (Παρ. 2/β’ 20). 
∆ιαβάστε Παρ. 2/β’ 13,17. Ποιο  είναι το  πρώτο  βήμα  των ασεβών και πού 
οδηγεί; 
Το  ότι είμαστε αμαρτωλοί, δεν σημαίνει πως  θα  πέσουμε εντελώς  στο 
κακό. Κάποιος που τώρα βρίσκεται στο  λάθος μονοπάτι, αρχικά  ήταν στο 
σωστό. Η  ασέβεια, πρώτα  απ’ όλα  είναι απουσία  πίστης. Η  αμαρτία  ξεκι- 
νάει ανεπαίσθητα  και ακίνδυνα, αλλά  σύντομα  ο  αμαρτωλός  όχι μόνο  κά- 
νει το κακό, αλλά και το απολαμβάνει. 
ΣΚΕΨΗ: Τι σηµαίνει εάν, µη γένοιτο, απολαµβάνουµε  το κακό; Ή ακόµη χειρότερα, εάν 
δεν το θεωρούµε καν κακό; 



Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 

«ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΗΣ» 

∆ιαβάστε Παρ. 3/γ’ 7. Ποια είναι η παγίδα  του να  θεωρούμε τον εαυτό  μας 
σοφό; 
Όταν θεωρούμε τον εαυτό  μας  σοφό  υπάρχει ο  κίνδυνος να  οδηγηθούμε 
στην ψευδαίσθηση  ότι δεν χρειαζόμαστε την Θεϊκή  σοφία. Αυτό  είναι μία 
απελπιστική  κατάσταση. «Είδες άνθρωπον νομίζοντα  εαυτόν σοφόν; 
Μάλλον ελπίς  είναι εκ του άφρονος, παρά  εξ  αυτού» (Παρ. 26/κς’ 12). Η 
σοφία  χαρακτηρίζει την θρησκευτική αφοσίωση. Ο σοφός  τηρεί τις  εντο- 
λές  του Θεού (Παρ. 3/γ’ 1), εκδηλώνει «έλεος και αλήθεια» (Παρ. 3/γ’ 3) 
και ελπίζει στον Κύριο  (Παρ. 3/γ’ 5). Η  σοφία  υποδηλώνει την στενή σχέ- 
ση  με τον Θεό. Προσέξτε την επαναλαμβανόμενη  αναφορά στην καρδιά 
μας (Παρ. 3/γ’ 1,3,5), το  μέρος που ανταποκρίνεται στην επιρροή του 
Θεού. (Στις Παρ. 2/β’ 10 η καρδιά  αναφέρεται ως το  μέρος όπου εισέρχε- 
ται η σοφία.) 
∆ιαβάστε Παρ. 3/γ’ 13-18. Ποια είναι η ανταμοιβή  που  προσφέρεται με το 
χάρισμα της σοφίας; 
Η  σοφία  συνδέεται με την ζωή και την υγεία  (Παρ. 3/γ’ 2,8,16,18,22). Μία 
από  τις  πιο  χαρακτηριστικές  απεικονίσεις είναι το  «δένδρον ζωής» (Παρ. 3/
γ’ 18), μία  υπόσχεση  που  επαναλαμβάνεται αρκετές  φορές στο  βιβλίο 
(Παρ. 11/ια’ 30, 13/ιγ’ 12, 15/ιε’ 4)  και παραπέμπει στον Κήπο  της  Εδέμ. 
Αυτή η  υπόσχεση δεν σημαίνει ότι αποκτώντας σοφία θα έχουμε αιώνια 
ζωή, αλλά  ότι η ποιότητα της  ζωής με τον Θεό, όπως  την βίωσαν οι προ- 
πάτορες  μας στην Εδέμ, μπορεί ως ένα  βαθμό  να  αποκατασταθεί. Καθώς 
ζούμε με τον Θεό, παίρνουμε μία  ιδέα της  Εδέμ έχοντας  την ελπίδα μας 
στην υπόσχεση ότι θα  λάβουμε την αιώνια  βασιλεία  (δείτε ∆αν. 7/ζ’ 18). 
∆ιαβάστε Παρ. 3/γ’ 19,20. Γιατί η ανάγκη  μας για  σοφία  είναι τόσο  ζωτι- 
κής σημασίας; 
Η  ξαφνική  αναφορά στην ιστορία της ∆ημιουργίας μοιάζει σαν να  είναι 
εκτός θέματος. Ωστόσο, η χρήση της σοφίας κατά  την ∆ημιουργία ενισχύ- 
ει το  επιχείρημα  του  εδ. 18  που συσχετίζει τη  σοφία  με το  δέντρο  της 
ζωής. Εφόσον ο  Θεός  δημιούργησε με σοφία  του ουρανούς  και την γη, 
τότε η σοφία  δεν είναι κάτι το  ασήμαντο. Το  φάσμα  της είναι ασύλληπτο. 
Ξεπερνά τα  όρια του κόσμου μας. Όπως επιβεβαιώνει και η  αναφορά  στο 
δένδρο  της  ζωής, η  σοφία σχετίζεται με την αιώνια ζωή. Και βάση αυτού, η 
περικοπή ολοκληρώνεται με την υπόσχεση  ότι «οι σοφοί θέλουσι κλη- 
ρονομήσει δόξαν» (Παρ. 3/γ’ 35). 
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Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ∆ύση ηλίου: 17:16’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
∆ιαβάστε, Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 61-68, Μ.Ν. σ. 319,320, Ε. σ. 185,186. 
«Πρέπει οι νέοι να καταλάβουν τη  μεγάλη αλήθεια  η οποία υπογραμμίζει 
τη δήλωση ότι μετά  του  Θεού  “είναι η πηγή  της  ζωής” (Ψαλμ. 36:9). Όχι 
μόνο  ο  Θεός  έχει δημιουργήσει τα  πάντα, αλλά  Αυτός  είναι και η  ζωή κά- 
θε ζωντανής  υπόστασης. Τη δική Του ζωή παίρνουμε από  το  ηλιακό  φως, 
από  τον καθαρό  και ζωογόνο  αέρα, από  την τροφή  που  αναπτύσσει τα 
σώματά  μας και διατηρεί τη  δύναμή μας. Στη δική  Του  ζωή εμείς  υ- 
πάρχουμε από  ώρα  σε ώρα, από  λεπτό  σε λεπτό. Εκτός  από  τη  διαστρέ- 
βλωση που έχουν υποστεί από  την αμαρτία, όλα  τα  δώρα  Του απευθύ- 
νονται στη ζωή, στην υγεία  και στη χαρά.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 185,186. 
«Πολλοί νομίζουν ότι η  αφοσίωση  στον Θεό  είναι επιζήμια για  την υγεία  και 
την ευτυχία  στις κοινωνικές σχέσεις. Όσοι όμως  βαδίζουν στο  μονο- πάτι 
της  σοφίας και της  αγιοσύνης  βρίσκουν ότι “η ευσέβεια είναι προσο- 
δοφόρα, έχοντας  υποσχέσεις τόσο  για  την παρούσα  ζωή όσο  και για την 
μέλλουσα.” Ζούνε απολαμβάνοντας  τις πραγματικές  χαρές της  ζωής.» Ε. 
Χουάιτ, B.C. τομ. 3, σ. 1156. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σοφίας και της γνώσης; Πώς γίνεται 
κάποιος να έχει πολλές γνώσεις αλλά να μην έχει σοφία;
2. Μείνετε λίγο  στην έννοια  «φόβος Κυρίου». Εφόσον «φόβος δεν είναι εν 
τη αγάπη» (Α’ Ιωάν. 4/δ’ 18), πώς  μπορούμε να  φοβόμαστε τον Κύριο  και 
συγχρόνως να Τον αγαπάμε; Πώς επιτυγχάνεται η δικαιοσύνη και η 
αγάπη στα πλαίσια του να φοβόμαστε τον Κύριο;
3. Γιατί το να «φαντάζεσαι σεαυτόν σοφόν» είναι μία επικίνδυνη κατά- 
σταση, δεδομένου του  πόσο  διεφθαρμένη είναι η καρδιά  του  ανθρώπου 
και του πόσο  εύκολα  δικαιολογούμε τη  συμπεριφορά μας; Σκεφτείτε 
περιπτώσεις  ανθρώπων που  δικαιολόγησαν άσχημη συμπεριφορά. Πώς 
μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν κάνουμε το ίδιο; 



Μελέτη 2: Για το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Στάθµιζε το βάδισµα των ποδών σου, και πάσαι αι οδοί σου 
θέλουσι κατευθυνθή. Μη  εκκλίνης δεξιά ή  αριστερά, απόστρε- ψον τον πόδα σου από 
κακού.» Παροιµίες 4/δ’ 26,27. 
Για τη  µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 4/δ’, Α’ Βασ. 3/γ’ 9, Ματθ. 13/ιγ’ 44, 
Παρ. 5/ε’, Α’ Κορ. 10/ι’ 13, Παρ. 6/ς’ 1-19. 

Η  επιστήμη έδειξε ότι η ακοή επηρεάζει τον τρόπο  που  περπατάμε. Ακό- 
μη και η ισορροπία  μας  επηρεάζεται από  το  πόσο  καλά  ακούμε. Συνε- 
πώς, η καθοδήγηση ή η εκπαίδευση  - δηλαδή  το  τι ακούμε – είναι σημα- 
ντικά  για το  πώς ζούμε. «Η  σοφία  είναι το  πρώτιστον», όπως λέει στις  Παρ. 
4/δ’ 7. 
Ωστόσο, όσο  καλές  κι αν είναι οι καθοδηγήσεις, ο  εκπαιδευόμενος οφείλει 
να  προσέχει. Ένας  Αιγύπτιος  δάσκαλος  στο  παρελθόν ανέφερε, «τα  αυ- 
τιά του  αγοριού  είναι στην πλάτη  του, μιας  και ακούει μόνο  όταν τον δέρ- 
νουν.» 
∆εν αρκεί μόνο  το  να  ξέρουμε ποιο  είναι το  σωστό  και ποιο  το  λάθος, αλ- 
λά  πρέπει να  ξέρουμε και πώς να επιλέξουμε το  σωστό  από  το  λάθος. Η 
εκπαίδευση στη σοφία έγκειται στην ακοή των σωστών καθοδηγήσεων και 
στην τήρηση και υπακοή όλων όσων διδαχτήκαμε ώστε να  μην βαδί- 
σουμε σε λάθος μονοπάτι. 



Κυριακή 4 Ιανουαρίου 

«ΑΚΟΥΣΑΤΕ» 

∆ιαβάστε Παρ. 4/δ’. Ποια  αλήθεια  βρίσκουμε σ’ αυτό  το  κεφάλαιο  και πώς 
μπορούμε να  την εφαρμόσουμε στην προσπάθειά  μας να  ζήσουμε με 
πίστη στον Θεό; 
Η  «ακοή» σηματοδοτεί το  πρώτο  βήμα  για  την εκπαίδευση. Σύμφωνα  με 
τον Εβραϊκό  τρόπο  σκέψης, η σοφία  ή η  νοημοσύνη δεν βρίσκεται στον 
εγκέφαλο, αλλά  στην ακοή. Αυτό  σημαίνει ότι για  να  κατανοήσουμε ή  να 
λύσουμε ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να το ακούσουμε. 
Όταν ο  Σολομών ζήτησε σοφία, ζήτησε συγκεκριμένα μία δεκτική καρδιά 
(Α’ Βασ. 3/γ’ 9).
Η  πρώτη ενέργεια  της  σοφίας  είναι το  να ακούς, δείχνοντας  έτσι ότι η σο- 
φία προέρχεται από  εξωτερική  πηγή (σ’ αυτήν την περίπτωση, από  τους 
γονείς). ∆εν μπορούμε να  την ανακαλύψουμε από  μόνοι μας. Η έννοια  του 
αυτοδημιούργητου  ατόμου είναι αδύνατη  στα πλαίσια της βιβλικής  σοφίας. 
Η  σοφία  είναι κάτι που λαμβάνουμε, και όχι κάτι που  μορφώνου- με με τις 
δικές μας ικανότητες ή ανακαλύπτουμε με τη δική  μας  ευφυΐα  και λογική. 
Η ικανότητα της ακοής με προσοχή, χρειάζεται μία δεκτική καρ- διά. 
∆ιαβάστε Ματθ. 13/ιγ’ 44 και Ιερ. 29/κθ’ 13. Πώς σχετίζονται αυτά  τα  ε- 
δάφια  με την αναζήτηση  της σοφίας  όπως  αυτή εκφράζεται στις  Παρ. 4/
δ’; 
ΣΚΕΨΗ: Τα συναισθήµατα έχουν βασικό ρόλο στην ύπαρξή  µας και γι’ αυτό  δεν 
µπορούν, και δεν πρέπει, να αγνοηθούν στη σχέση µας µε τον Θεό. Πώς µαθαίνουµε τη 
σηµασία των συναισθηµάτων µας σε  σχέση µε την πνευµατική µας ζωή; Πώς τα 
συναισθήµατά σας, σας οδήγησαν σω- στά ή λάθος, και τι διδαχτήκατε από αυτές τις 
εµπειρίες; 



∆ευτέρα 5 Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ 

Όταν αποφασίσουμε να  ακολουθήσουμε το  μονοπάτι της σοφίας πρέπει 
να  είμαστε προσεκτικοί γιατί στο  δρόμο  θα  συναντήσουμε εμπόδια (δείτε 
Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8). Ένας  από  τους μεγαλύτερους κινδύνους  που  αντιμετωπί- 
ζουμε αφορά  την οικογένειά  μας, τον πιο  πολύτιμο, ευαίσθητο, και οικείο 
τομέα της ζωής. 
∆ιαβάστε Παρ. 5/ε’. Από ποιους κίνδυνους πρέπει να προφυλαχθούμε; 
Ο πρώτος  κίνδυνος  βρίσκεται σε μας, στα  ίδια  μας  τα  λόγια. Πρέπει να 
προσέξουμε το  στόμα  μας και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα  πούμε κάτι το 
ανάρμοστο. Τα  λόγια μας πρέπει να εναρμονίζονται με τη γνώση μας  και 
να αντικατοπτρίζουν τις πνευματικές μας απόψεις. 
Ο δεύτερος  κίνδυνος προέρχεται από  ξένο  άνδρα ή γυναίκα  που  παρεμ- 
βαίνει στην οικογένεια. Μπορεί να αποπλανήσει τον σύζυγο  ή την σύζυγο 
στο  να διαπράξει την καταστρεπτική αμαρτία  της μοιχείας. Σύμφωνα με το 
κείμενο, ο  καλύτερος  τρόπος  να αποφύγουμε αυτούς τους πειρασμούς 
που  ξεκινούν με σαγηνευτικά  λόγια, είναι να  ακούσουμε τα λόγια  της  σο- 
φίας. Όταν δεχόμαστε και τηρούμε τις  θεόπνευστες  οδηγίες, είμαστε πε- 
ρισσότερο  προστατευμένοι απέναντι στη μοιχεία και σε κάθε άλλο  πειρα- 
σμό. 
Φυσικά  δεν αρκεί μόνο  το  να αποφύγουμε τη μοιχεία, αλλά  να  αποφύ- 
γουμε και τα  μέρη  όπου βρίσκεται ο  πειρασμός  και μάλιστα ούτε καν να τα 
πλησιάσουμε (Παρ. 5/ε’ 8).
Τέλος, ο  καλύτερος ίσως  τρόπος να  προστατευτούμε από  τον πειρασμό 
είναι να  αγαπάμε τον/την σύντροφό  μας  - «η  πηγή σου ας  ήναι ευλογημέ- 
νη, και ευφραίνου  μετά  της γυναικός (του ανδρός) της  νεότητός σου» 
(Παρ. 5/ε’ 18). Ο Εκκλησιαστής επιβεβαιώνοντας  αυτήν τη συμβουλή, λέει: 
«Χαίρου ζωήν μετά  της γυναικός την οποίαν ηγάπησας, πάσας τας  ημέρας 
της  ζωής  της  ματαιότητός  σου, αίτινες  σοι εδόθησαν υπό  τον ήλι- ον» 
(Εκκλ. 9/θ’ 9). Εάν είσαι ευτυχισμένος  με αυτό  που έχεις, δεν θα  κοι- τάς 
άλλου. 
ΣΚΕΨΗ: ∆ιαβάστε  Α’ Κορ. 10/ι’ 13. Έχοντας υπόψη αυτήν την υπόσχε- ση, ποια είναι τα 
πρακτικά βήµατα που  πρέπει τώρα να κάνουµε, για να προστατευτούµε  από τα πάθη 
που µπορεί να υποβόσκουν µέσα µας; 



Τρίτη 6 Ιανουαρίου 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΜΑΣ 

Κάποιος είπε: «Θεέ μου, προστάτεψέ με από  τους  φίλους  μου, γιατί τους 
εχθρούς  μου  τους  γνωρίζω.» Το  βιβλίο  των Παροιμιών ασχολείται με τους 
κινδύνους  που  εκτίθεται η φιλία, εμπεριέχει συμβουλές για  το  πώς να 
κρατήσουμε τους  φίλους μας και επίσης, εάν χρειαστεί, πώς  να  προ- 
στατευτούμε από  αυτούς. Ο όρος  που χρησιμοποιείται στα  εβραϊκά για 
τον «φίλο», έχει και την έννοια  του «πλησίον», εκείνου που είναι κοντά μας, 
εκείνου που είναι ήδη φίλος  μας ή πρόκειται να  γίνει. Η Βιβλική σο- φία 
εκτιμά  τις ανθρώπινες σχέσεις και μας  καλεί να τις  λάβουμε στα σο- βαρά 
και να τις σεβόμαστε. 
∆ιαβάστε Παρ. 6/ς’ 1-5. Σε ποιο  πρόβλημα  αναφέρεται ο  Σολομών και 
ποια είναι η λύση του; Ποια σημαντική πνευματική αρχή βρίσκουμε εδώ; 
Ενώ  το  Τορά παρακινεί τους ανθρώπους να  βοηθάνε τους  φτωχούς και να 
δανείζουν δίχως  τόκο  (Έξ. 22/κβ’ 25), η  σοφία  μάς  προειδοποιεί ενά- ντια 
της  απερίσκεπτης οικονομικής ενίσχυσης  σε ένα φίλο  που  είναι ήδη 
χρεωμένος. Το  καθήκον για  φιλανθρωπία  δεν αποκλείει το  καθήκον για 
κρίση (Έξ. 23/κγ’ 2,3). Αν και πρέπει να  είμαστε γενναιόδωροι, όποτε 
μπορούμε, πρέπει να  προσέξουμε μη και τυχόν η  φιλανθρωπία  μας απο- 
τύχει (συγκρίνετε με Παρ. 22/κβ’ 27). 
Γι’ αυτό, μας  δίνεται η  σοφή συμβουλή  στην παροιμία. Εκείνο  το  οποίο 
πρέπει πρώτα να προσέξουμε είναι τα  λόγια  μας. Είναι σημαντικό  να ε- 
κτιμήσουμε την κατάσταση και να σιγουρευτούμε ότι έχουμε τη δυνατότη- 
τα να βοηθήσουμε τον φίλο  μας. Μόνο  τότε μπορούμε να εγγυηθούμε και 
να  υποσχεθούμε. Λόγω της  σχέσης  μας  ή  εξαιτίας συναισθηματικής φόρ- 
τισης μπορεί να  δεσμευτούμε για  κάτι που  αργότερα  θα  μετανιώσουμε. 
Όσο  καλές  κι αν είναι οι προθέσεις  μας, είναι σημαντικό  να  σκεφτούμε 
πριν ενεργήσουμε και δεσμευτούμε για  κάτι που  μπορεί να  μην είμαστε σε 
θέση να  εκπληρώσουμε. Εάν δεσμευτούμε, χρειάζεται να  επανορθώ- 
σουμε, να  ταπεινωθούμε και να  αναγνωρίσουμε το  λάθος  μας ζητώντας 
συγχώρηση. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς µπορούµε να ισορροπήσουµε µεταξύ της επιθυµίας µας να αναλάβουµε τα 
βάρη των άλλων (Γαλ. 6/ς’ 2) και τα λόγια αυτής της παροιµίας; 



Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ 

∆ιαβάστε Παρ. 6/ς’ 6-8. Τι μπορούμε να μάθουμε από το μυρμήγκι; 
Το  μυρμήγκι δεν εργάζεται απλώς σκληρά  (πιο  σκληρά  ακόμη  και από 
τους ανθρώπους  εάν είναι να συγκρίνουμε το  βάρος  που  κουβαλάει σε 
σχέση με το  μέγεθός του), αλλά  εργάζεται ανεξάρτητα, και δίχως  επιτή- 
ρηση. Ο κύριος  λόγος  της  σκληρής  του εργασίας είναι το  μέλλον. Εν όψει 
χειμώνα  προετοιμάζεται. Το  μυρμήγκι μάς διδάσκει να  σκεφτόμαστε με 
σοφία  το  μέλλον. «Αυτό  είναι ένα  ζήτημα  που απαιτεί την προσοχή όλων 
των γονέων, όλων των δασκάλων, όλων των μαθητών, του  κάθε ανθρώ- 
που  νέου  ή  ηλικιωμένου. Κανένας  τομέας εργασίας, κανένα  σχέδιο  της 
ζωής  δεν μπορεί να θεωρηθεί υγιές και ολοκληρωμένο  όταν περιλαμβάνει 
τα σύντομα  μόνο  χρόνια  της παρούσας ζωής, χωρίς  να  ετοιμάζει εφόδια 
για το ατέρμονο μέλλον.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 132. 
∆ιαβάστε Παρ. 6/ς’ 9-11. Τι μπορούμε να μάθουμε από τον οκνηρό; 
Ο οκνηρός έχει να διδαχτεί πολλά  από  το  μυρμήγκι: «Ύπαγε προς  τον 
μύρμηκα, ω  οκνηρέ, παρατήρησον τας  οδούς  αυτού, και γίνου σοφός» 
(Παρ. 6/ς’ 6). Ενώ τα  μυρμήγκια εργάζονται, οι οκνηροί κοιμούνται. Ενώ  τα 
μυρμήγκια  είναι παραγωγικά  στο  θέρος, οι οκνηροί σταυρώνουν τα χέρια 
τους ως  ένδειξη της  τεμπελιάς τους. Τα  μυρμήγκια υπερβαίνουν τον 
εαυτό  τους  σηκώνοντας  βάρος  μεγαλύτερο  από  το  δικό  τους, προετοιμα- 
ζόμενα  για  το  μέλλον, ενώ  οι οκνηροί ζουν το  σήμερα  ασχολούμενοι μόνο 
με τον εαυτό τους. 
ΣΚΕΨΗ: Παρότι η  τεµπελιά είναι καταδικαστέα, πρέπει να θυµόµαστε ότι σκοπός της 
ζωής δεν είναι µόνο η δουλειά και η απόκτηση  περιουσίας. Πώς µας βοηθάει το Σάββατο 
να βρούµε τη σωστή ισορροπία; 



Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 

Αφού προειδοποιηθήκαμε για  τα  κακά που απειλούν τρεις περιοχές  της 
ζωής  – οικογένεια, κοινωνικές επαφές, εργασία  – οι Παροιμίες στα  εδάφια 
6/ς’ 12-19, μας  προειδοποιούν για  τις  σκέψεις και τις  ενέργειες  των ασε- 
βών οι οποίες είναι βδέλυγμα για τον Κύριο. 
∆ιαβάστε Παρ. 6/ς’ 14, 18  και Ματθ. 15/ιε’ 19. Ποιο  σημαντικό  σημείο  το- 
νίζεται εδώ; 
«Αν εμμένετε σε μάταιες φαντασίες, επιτρέποντας  το  νου σας  να ασχολεί- 
ται με ακάθαρτα  θέματα, θεωρείσθε μέχρις ενός σημείου το  ίδιο  ένοχοι 
έναντι του Θεού, σαν οι σκέψεις σας  να  προχωρούσαν στην πράξη.» Ε. 
Χουάιτ, Χ.Ο. σ. 246,247. 
Τι προειδοποιήσεις δίνονται στις Παρ. 6/ς’ 12-19; 
Τα  βήματα  του αχρείου ακολουθούν του οκνηρού. Οι δύο  αυτές  κατηγορί- 
ες δείχνουν διαφορετικές, ωστόσο  δίνουν το  ίδιο  μήνυμα. Και οι δύο  στη- 
ρίζονται στον εαυτό  τους. Κανείς τους  δεν ενδιαφέρεται για  περεταίρω 
καθοδηγήσεις. Και οι δύο  ακολουθούν τη δική τους  σοφία  και τάση. Οι 
οκνηροί κοιμούνται αντί να  δραστηριοποιούνται. Ενώ  οι αχρείοι δραστη- 
ριοποιούνται μόνο  για κακό. Κανείς  δεν ακούει τους λόγους της  σοφίας. 
Το  αποτέλεσμα  είναι το  ίδιο: Και οι δύο  θα οδηγηθούν στην καταστροφή. 
Εντωμεταξύ, το  κακό  έχει δύο  επιδράσεις: δεν βλάπτει μόνο  εκείνους 
στους  οποίους έγινε η  αμαρτία, αλλά και αυτούς που  διέπραξαν την α- 
μαρτία. Οι ψεύτες τελικά  θα  πιστέψουν στο  ίδιο  τους το  ψέμα. Επίσης, το 
αποτέλεσμα  των ασεβών είναι διχόνοια και διαμάχες, που  επηρεάζουν και 
την κοινωνία. Σπάνια  οι επιπτώσεις της αμαρτίας  μένουν μόνο  στους 
αμαρτωλούς. Και άλλοι επηρεάζονται από  αυτές και συνήθως σε μεγαλύ- 
τερο βαθμό. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς οι αµαρτίες των άλλων έχουν επηρεάσει και εσάς; Τι µπο- ρείτε να 
διδαχθείτε από αυτό για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είστε, ώστε  να µην πληγώσετε 
µε τις πράξεις σας τους άλλους; 



Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ∆ύση ηλίου: 17:23’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
∆ιαβάστε Ε. Χουάιτ, Χ.Ο. σ. 240-250, Ζ.Υ. σ. 456-470, Ε. σ. 102-108. 
«Ο μελετητής  της  Γραφής πρέπει να  διδαχθεί να  την πλησιάσει με το 
πνεύμα του  μαθητευομένου. Πρέπει να ερευνούμε τις σελίδες της  όχι για 
να  βρούμε αποδείξεις που να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς μας, αλλά 
για  να γνωρίσουμε τι λέει ο  Θεός. Μία από  τις βασικές  αιτίες της πνευ- 
ματικής  στασιμότητας  και της  ηθικής  κατάπτωσης  είναι η  απουσία της 
προσπάθειας για  αξιόλογους  σκοπούς. Με το  φουσκωμένο  κύμα  των 
συγγραμμάτων που ξεχύνονται διαρκώς από  το  τυπογραφείο, νέοι και 
ηλικιωμένοι αποκτούν τη συνήθεια  να  διαβάζουν βιαστικά και επιφανεια- 
κά, και ο  νους να  χάνει τη δυναμικότητά  του να συγκεντρώνεται στη  συ- 
νεχή και σθεναρή σκέψη.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 175,176. 
«Οι συνήθειες των μυρμηγκιών δείχνουν ικανότητα  και καρτερικότητα. 
Μπορούν να  κουβαλήσουν μόνο  ένα  σπόρο  τη φορά, αλλά  με επιμέλεια 
και εμμονή  καταφέρνουν θαυμάσια  πράγματα. Ο Σολομών στρέφει στα 
μυρμήγκια  την προσοχή εκείνων που σπαταλούν τον χρόνο  τους  στην 
απραγία  ή σε πράξεις  που  διαφθείρουν ψυχή και σώμα. Τα  μυρμήγκια 
προετοιμάζονται για  το  μέλλον, ενώ πολλοί προικισμένοι με λογική  άν- 
θρωποι αποτυγχάνουν να  προετοιμαστούν για  την αιώνια ζωή.» Ε. Χου- 
άιτ, Counsels to Parents, Teachers, and Students, σ. 190. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους, ακόμη και με προσωπικό 
κόστος; Πώς μπορούμε να δούμε το  μήνυμα  που  μελετήσαμε σε σχέση  με 
το  εδάφιο: «Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να  βά- λη 
τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού»; (Ιωάν. 15/ιε’ 13). 
2. Τι άλλα  μαθήματα  μπορούμε να  πάρουμε από  τη φύση  τα οποία  μπο- 
ρούμε να εφαρμόσουμε στη ζωή μας; ∆εδομένου ότι ο  κόσμος  μας  είναι 
αμαρτωλός, γιατί πρέπει να  είμαστε προσεκτικοί με τα  μαθήματα που 
λαμβάνουμε; 
3. ∆ιαβάστε τις  επτά  προειδοποιήσεις  στις Παρ. 6/ς’ 16-19. Γιατί είναι τό- 
σο απεχθείς στα μάτια του Θεού; 



Μελέτη 3: Για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου

ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «∆ιότι λύχνος είναι η  εντολή, και φως ο νόµος, και οι έλεγχοι της 
παιδείας οδός ζωής.» Παροιµίες 6/ς’ 23. 
Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Ματθ. 5/ε’ 21-30, Παρ. 6/ς’ 21, 7/ζ’ 3, Παρ. 
6/ς’ 23, 7/ζ’ 2, 6/ς’ 24, 30, 31, Παρ. 7/ζ’ 26,27. 

∆ύο  αδέρφια  θα έμεναν για λίγο  μόνα  στο  σπίτι. Προτού  φύγει η μητέρα 
τους, τους  απαγόρευσε να  φάνε από  το  γλυκό  που  είχε φτιάξει και για  να 
βεβαιωθεί ότι θα την άκουγαν, τους απείλησε με τιμωρία.
Σχεδόν αμέσως  μόλις  έφυγε η  μητέρα, τα αγόρια  αποφάσισαν να  φάνε το 
γλυκό. «Ε, δεν θα μας σκοτώσει κιόλας», σκέφτηκαν. «Ας φάμε!» 
Στις  Παροιμίες, ωστόσο, πραγματεύονται ζητήματα ζωής και θανάτου. Η 
γλώσσα  που  χρησιμοποιείται είναι έντονη. Βέβαια, και ο  Ιησούς χρησιμο- 
ποίησε έντονη γλώσσα  όταν αναφέρθηκε σε ζητήματα  αιώνιας  ζωής και 
θανάτου (δείτε Ματθ. 5/ε’ 21-30). Εν τέλει, η  αιώνια  κατάληξή μας 
κρίνεται από  τις αποφάσεις  που παίρνουμε τώρα. Γι’ αυτό  πρέπει να 
εκτιμήσουμε τη σπουδή της έντονης γλώσσας. 



Κυριακή 11 Ιανουαρίου 

Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
 

∆ιαβάστε Παρ. 6/ς’ 21 και 7/ζ’ 3. Πώς  πρέπει να εκλάβουμε αυτές τις α- 
πεικονίσεις όσον αφορά τη σχέση μας με το νόμο του Θεού; 
Η  καρδιά  είναι η θέση  των σκέψεων και των συναισθημάτων. Λέγοντάς 
μας να  ράψουμε το  νόμο  στην καρδιά  μας  (Παρ. 6/ς’ 21) θέλει να  τονίσει 
το  πόσο  στενή σχέση πρέπει να έχουμε με το  νόμο. ∆εν πρέπει ούτε για 
μία στιγμή να χάσουμε την επαφή μας  με το  νόμο, επειδή ο  νόμος  είναι 
που  ορίζει την αμαρτία  (Ρωμ. 7/ζ’ 7). Επιπλέον, τονίζει ότι ο  νόμος πρέ- πει 
να  χαραχθεί στις πλάκες  της καρδιάς  μας  (Παρ. 7/ζ’ 3), όπως ακριβώς 
χαράχθηκαν οι ∆έκα  Εντολές από  τον Θεό  στις λίθινες πλάκες  (Έξ. 24/κδ’ 
12). Το  χαραχθεί ο  νόμος  στην καρδιά  σημαίνει να διαποτίσει τα  κίνητρά 
μας, τις κρυφές  προθέσεις μας, και να  γίνει μέρος  του εαυτού μας. Είναι 
ένας τρόπος να φανεί, «ο Χριστός εις εσάς» (Κολ. 1/α’ 27). 
Το  να  δέσουμε τον νόμο  γύρω  από  το  λαιμό  μας, σημαίνει ότι είναι απα- 
ραίτητο  να  τον έχουμε πάντοτε μαζί μας. Από  την αρχαιότητα, οι άνθρω- 
ποι έδεναν στο  λαιμό  τα  πολύτιμα  αντικείμενά  τους. Το  δέσιμο  του νόμου 
στο  δάχτυλο, δείχνει στη διαρκή δέσμευση να  κάνουμε το  νόμο, πράξη. Ο 
νόμος πρέπει να  επηρεάζει όχι μόνο  τις μεγάλες μας επιλογές, αλλά  και 
τις μικρότερες (δείτε Λουκά 16/ις’ 10). 
Αν και η βιβλική  πρόθεση αυτών των απεικονίσεων ήταν καθαρά  συμβο- 
λική, αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτά  τα  σύμβολα  πήραν κυριολεκτική 
μορφή στην Ιουδαϊκή, Χριστιανική, και Μουσουλμανική παράδοση. Το 
βλέπουμε με το  Ιουδαϊκό  tephillin γύρω  από  το  κεφάλι και τα  δάχτυλα, 
τους Χριστιανικούς σταυρούς  στο  λαιμό, και το  Μουσουλμανικό  (και Χρι- 
στιανικό) κομποσκοίνι στο χέρι. 
ΣΚΕΨΗ: Τα σύµβολα µπορούν να µας βοηθήσουν, ωστόσο, γιατί θα πρέπει να είµαστε 
προσεκτικοί να µην πάρουµε στην κυριολεξία αυτά που εκπροσωπούν; 



∆ευτέρα 12 Ιανουαρίου 

ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ 

∆ιαβάστε Παρ. 6/ς’ 23. Πώς σχετίζεται ο νόμος με το «φως»; 
Στην Αγία Γραφή, ο  λόγος του  Θεού ή  ο  νόμος Του παρομοιάζονται με το 
φως: «Λύχνος  εις τους  πόδας  μου είναι ο  λόγος  σου, και φως  εις τας τρί- 
βους μου» (Ψαλμ. 119/ριθ’ 105). Όπως ακριβώς το  φως μας  δείχνει που 
να  βαδίσουμε, ο  νόμος  μας βοηθά  να μένουμε στη  σωστή πορεία. Όταν 
βρισκόμαστε μπροστά  σε ηθικές επιλογές μας δείχνει ποια  είναι η σωστή 
επιλογή, ακόμη  κι όταν κάποιες  αιτίες  ή προσωπικές  σκοπιμότητες μας 
φέρουν στον πειρασμό να απορρίψουμε το νόμο. 
Ποια παραδείγματα  ανθρώπων έχουμε στην Αγία  Γραφή που ακολούθη- 
σαν το  νόμο  του  Θεού παρά τις  ισχυρές αιτίες  που  είχαν να  μην το  κά- 
νουν; Τι μπορούμε να  διδαχθούμε από  την υπακοή τους; Σε ποιες  περι- 
πτώσεις η επιλογή τους να  μείνουν πιστοί έμοιαζε, ανθρωπίνως, λανθα- 
σμένη; 
∆ιαβάστε Παρ. 6/ς’ 23  μαζί με Παρ. 7/ζ’ 2. Γιατί ο  νόμος  σχετίζεται με τη 
«ζωή»; 
Από  την Πτώση και έπειτα, η ελπίδα  μας  για  αιώνια  ζωή δεν στηρίζεται στο 
νόμο, αλλά μόνο  στην πίστη μας στον Χριστό. Ωστόσο, η υπακοή στο  νόμο 
και στις  αρχές, εξακολουθεί να  έχει καίριο  ρόλο  στη  ζωή  της πίστης  (δείτε 
Ματθ. 19/ιθ’ 17, Αποκ. 14/ιδ’ 12). ∆είχνουμε υπακοή επειδή, όπως  είπε ο 
Κύριος  στον Ισραήλ χιλιάδες  χρόνια  πριν, «Εγώ είμαι Κύριος  ο  Θεός  σας» 
(Λευιτ. 18/ιη’ 4). Ο  νόμος  του Θεού  σχετίζεται με τη «ζωή» επειδή  ο  Θεός 
είναι η πηγή της ζωής μας. Αυτή η αρχή παρουσιάζει την αληθινή 
πνευματικότητα: εμπιστευόμαστε τον Θεό  και τις υποσχέσεις  Του  για την 
παρούσα  ζωή μας, όπως  ακριβώς εμπιστευόμαστε τις  υποσχέ- σεις  Του 
για την αιώνια ζωή. 
ΣΚΕΨΗ: Ο Ιησούς είπε: «Εγώ είµαι το φως του κόσµου. Όστις ακολουθεί εµέ, δεν θέλει 
περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής» (Ιωάν. 8/η’ 12). Πώς 
βιώσατε αυτήν την υπέροχη υπόσχεση στην πορεία σας µε τον Κύριο; 



Τρίτη 13 Ιανουαρίου 

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟ 

Όπως είδαμε στις Παρ. 6/ς’ 23  υπό  την καθοδήγηση  του  Αγίου Πνεύμα- 
τος, το  φως  και η  ζωή συνδέονται άμεσα  με το  νόμο  του  Θεού. Στα  επό- 
μενα  εδάφια  δίνεται ένα  παράδειγμα  για  το  πώς ο  νόμος, ως  φως  και ζωή, 
μπορεί να μας παρέχει πνευματική προστασία. 
Για ποιο  πράγμα  προειδοποιούμαστε στις  Παρ. 6/ς’ 24; Πέρα  από  την 
προφανή, ποια άλλη προειδοποίηση βρίσκουμε εδώ; 
Όταν ένας  πιστός βρίσκεται σε πειρασμό, ο  μεγαλύτερος πειρασμός του 
είναι να  βρει μία  θρησκευτική δικαιολογία  για  να δικαιώσει την αμαρτία  του. 
Το  να χρησιμοποιούμε τον Θεό  για να δικαιολογήσουμε την ανήθικη 
συμπεριφορά  μας  δεν είναι μόνο  τρομερή  βλασφημία  αλλά  και μία  μεγά- 
λη απάτη. Εάν κάποιος  σκέφτεται ότι «ο  Θεός  είναι μαζί μου» ακόμη και σε 
περιπτώσεις  πορνείας, τότε τι μπορείτε να του  πείτε; «Ο  Θεός μου  έφερε 
αυτόν/ήν για  να  είμαστε μαζί.» Εάν αυτό  πιστεύουν, ποιος ή τι μπορεί να 
αμφισβητήσει εκείνο το οποίο ο «Θεός» τούς έδειξε; 
Προσέξτε ότι δεν σαγηνεύει μόνο  με την εξωτερική ομορφιά, αλλά  χρησι- 
μοποιεί και κολακευτικά  λόγια για να  ρίξει το  θύμα στην παγίδα. Πόσες 
φορές  ενδίδουν άνδρες  και γυναίκες εξαιτίας  κάποιων κολακευτικών λό- 
γων που πολλές φορές ήταν καλυμμένοι και με θρησκευτική  ορολογία; 
Αυτή είναι η απάτη για  την οποία  ο  συγγραφέας των Παροιμιών θέλει να 
μας προειδοποιήσει. 
Ο νόμος  είναι το  τέλειο  αντίδοτο  ενάντια  στα κολακευτικά  λόγια  «γυναικός 
αλλοτρίας». Η  προσταγή του νόμου και το  καθήκον της υπακοής  θα μας 
βοηθήσουν να  αντισταθούμε στα  ψεύτικα  λόγια  που  μοιάζουν τόσο  αλη- 
θινά και όμορφα, και με πλάνη και κολακεία  μας εξυψώνουν. Επίσης  ο 
πειρασμός μπορεί να  έρθει μέσω πρόφασης  πνευματικής  ανάγκης, και 
έτσι επικίνδυνα «η αγάπη του Θεού» να δικαιολογήσει την αμαρτία. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι να δικαιολογήσουµε τις οποιεσδή- ποτε  λάθος 
ενέργειές µας στο όνοµα της πίστης. Γιατί η απόλυτη  αφοσί- ωσή µας στο νόµο του Θεού 
είναι η µοναδική µας προστασία ενάντια στα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζει το µυαλό 
µας; 



Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 

«ΜΗ ΚΛΕΨΗΣ» 

Αμέσως  μετά  την προειδοποίησή του  για  την πορνεία  (Παρ. 6/ς’ 24-29), ο 
συγγραφέας αναφέρεται σε μία άλλη αμαρτία: στην κλεψιά  (εδ. 30,31). Η 
σχέση μεταξύ  των δύο  εντολών δείχνει πως  η ανυπακοή στη  μία εντολή 
μπορεί να επηρεάσει την υπακοή  μας  στις  άλλες.  Το  να  συμβιβάζεις  ή να 
τηρείς επιλεκτικά  το  νόμο  του  Θεού, μπορεί να  είναι ακόμη  πιο  επικίνδυνο 
από  ότι η ολοκληρωτική παρακοή  του  νόμου. «Το  ισχυρότερο  προπύργιο 
του κακού στον κόσμο  δεν είναι η κακοήθης  ζωή του παραδομένου στην 
αμαρτία ανθρώπου  ή  του  εξαχρειωμένου απόκληρου της  κοινωνίας. Είναι 
η ζωή  εκείνη που  κατά  τα  άλλα  παρου- σιάζεται ενάρετη, έντιμη  και 
ευγενής, αλλά  στην οποία  εμφωλεύει μια  α- μαρτία  ή υποθάλπεται κάποιο 
κακό. Εκείνος που, προικισμένος με τα  ανώτερα  διανοήματα της  ζωής, 
εσκεμμένα  παραβαίνει μία  εντολή  από  τον άγιο  νόμο  του  Θεού, 
διαστρέφει τα ευγενή προσόντα του σε δόλωμα  της αμαρτίας.» Ε. Χουάιτ, 
Ε. σ.137.  ∆ιαβάστε Παρ. 6/ς’ 30,31. Τι μας  λένε αυτά τα  εδάφια  για  την 
πράξη ενός απελπισμένου;  Η φτώχεια και η  ανάγκη δεν δικαιολογούν την 
κλεψιά. Ο κλέφτης  είναι ένοχος  ακόμη κι «όταν πεινά» (εδ. 30). Αν και δεν 
πρέπει να  περιφρονη- θεί κάποιος  που  έκλεψε επειδή  πεινούσε, πρέπει 
ωστόσο  να  επιστρέψει επταπλασίως εκείνο  το  οποίο  έκλεψε, δείχνοντας 
έτσι ότι η κατάστασή  του δεν αποτελεί δικαιολογία  για την αμαρτία του. 
Από  την άλλη, η  Αγία  Γραφή επιμένει ότι είναι καθήκον μας να  καλύπτουμε 
τις ανάγκες  των φτωχών για  να  μην αναγκαστούν ποτέ να  κλέψουν για  την 
επιβίωσή τους (∆ευτ. 15/ιε’ 7,8). 
Προκαλεί ενδιαφέρον το  γεγονός ότι μετά  την κλεψιά, το  κείμενο  επιστρέ- 
φει και πάλι στην πορνεία (Παρ. 6/ς’ 32-35). Οι δύο  αμαρτίες  είναι υπό  μία 
έννοια  παρόμοιες. Και οι δύο  περιπτώσεις έχουν να κάνουν με την αρπαγή 
κάτι που  ανήκει σε άλλον. Η μεγάλη διαφορά  ωστόσο  έγκειται στο  ότι στην 
κλεψιά  πρόκειται για  ένα  αντικείμενο, ενώ στη μοιχεία  η α- πώλεια  είναι 
πολλή μεγαλύτερης  αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις κλεψί- ματος 
μάλιστα, μπορεί να  γίνει αποκατάσταση, ενώ σε περιπτώσεις  μοι- χείας, 
όπου στο  γάμο  μπορεί να  υπάρχουν και παιδιά, η ζημιά  μπορεί να  είναι και 
ανεπανόρθωτη. «“Μη μοιχεύσης.” Η  εντολή αυτή  απαγορεύει όχι μόνον 
ανήθικες  πράξεις, αλλά και σαρκικές σκέψεις και επιθυμίες, ή κάθε 
συνήθεια  που τις διεγείρει. Ο Χριστός που  δίδαξε την ανυπολόγιστης 
σημασίας  υποχρέωση προς το  νόμο  του Θεού, χαρακτήρισε την πονηρή 
σκέψη ή το  πονηρό  βλέμμα  αμαρτία  ισόβαθμη  με την παράνομη  πράξη.» 
Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ.285,286. 



Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 

Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Συνήθως  οι άνθρωποι δεν σκέφτονται το  θάνατο  όταν αμαρτάνουν, αλλά 
την απόλαυση που θα  λάβουν από  την αμαρτία τους. Επίσης, δεν βοη- 
θάει το  γεγονός  ότι στην κοινωνία  σήμερα  η μοιχεία  και άλλες αχρειότη- 
τες, εξυψώνονται. Σε αντίθεση, το  βιβλίο  των Παροιμιών τοποθετεί την 
αμαρτία στη σωστή της θέση, όπως πολλά χρόνια  αργότερα  ειπώθηκε και 
από τον Παύλο: «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμ. 6/ς’ 23). 
∆ιαβάστε Παρ. 7/ζ’ 22,23. Τι είναι εκείνο  που  καθιστά  τον μοιχό  ευάλωτο 
στην απειλή του θανάτου; 
Εκείνος/η  που «ακολουθεί», περιγράφεται ως ένα  άτομο  που έχει χάσει 
την προσωπικότητα και τη θέλησή του. Πλέον, δεν σκέφτεται. Η  λέξη 
«ευθύς» δείχνει ότι δεν δίνει στον εαυτό  του χρόνο  για  να σκεφτεί. Παρο- 
μοιάζεται με το  βόδι που «υπάγει εις  την σφαγήν», το  ελάφι που  «πηδά εις 
τον βρόχον» και το  πουλί που  «σπεύδει εις  την παγίδα». Κανένα  από  αυτά 
δεν έχει συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο  που  διατρέχει η ζωή  του. ∆ιαβάστε 
Παρ. 7/ζ’ 26,27. Τι καθιστά την ανήθικη γυναίκα θανάσιμη; 
Πιθανόν η γυναίκα  που  αναφέρεται να  μην είναι «απλώς» μοιχαλίδα. Στην 
πραγματικότητα, αντιπροσωπεύει αξίες αντίθετες της σοφίας. Ο Σο- 
λομών χρησιμοποιεί αυτήν τη  μεταφορά για  να  προειδοποιήσει τους ανα- 
γνώστες  του  ενάντια  σε οποιαδήποτε μορφή κακού. Το  ρίσκο  είναι μεγά- 
λο  γιατί αυτή η γυναίκα δεν πληγώνει απλώς, αλλά σκοτώνει, και η δύνα- 
μή της  είναι τέτοια  που μπορεί να  σκοτώσει και τον πιο  δυνατό  άνδρα. Με 
λίγα λόγια, και άλλοι πριν από  εσένα, δυνατότεροί σου, δεν μπόρεσαν να 
ξεφύγουν από  τα χέρια  της. Από  την περικοπή καταλαβαίνουμε ότι ο 
συγγραφέας μιλάει για  την ανθρωπότητα γενικότερα. (Η Εβραϊκή  λέξη που 
χρησιμοποιείται για  τον άδη δεν είναι η  κόλαση  όπως οι περισσότε- ροι 
νομίζουν, αλλά το  μέρος  όπου  βρίσκονται οι νεκροί, δηλαδή ο  τάφος.) Το 
συμπέρασμα  είναι ότι η αμαρτία, είτε πρόκειται για μοιχεία είτε για οτι- 
δήποτε άλλο, οδηγεί στον αφανισμό, το  αντίθετο  της αιώνιας ζωής που ο 
Θεός θέλει να  μας προσφέρει μέσω του Ιησού  Χριστού. Γι’ αυτό  άλλωστε, 
όπως  αναφέραμε ήδη, η  γλώσσα είναι τόσο  έντονη  – γιατί πρόκειται για 
ζητήματα ζωής και θανάτου. 
ΣΚΕΨΗ: Θυµηθείτε κάποιους «δυνατούς ανθρώπους» που έπεσαν. Γιατί αυτό  πρέπει να 
µας κάνει πιο προσεκτικούς; Ποια είναι η µοναδική µας προστασία; 



Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ∆ύση ηλίου: 17:29’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Ο Σατανάς προσφέρει στους ανθρώπους τα  βασίλεια  του κόσμου  με την 
προϋπόθεση  να του  δώσουν την κυριαρχία. Πολλοί το  κάνουν αυτό  και 
θυσιάζουν τον ουρανό.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 4, σ. 
495. 
«Επιλέξτε τη  φτώχεια, την αισχύνη, τον αποχωρισμό  από  τους  φίλους ή 
οποιαδήποτε άλλη θλίψη, παρά  να  μολύνεται τη ψυχή σας  με την αμαρτί- 
α. Καλύτερος ο  θάνατος  παρά  η παράβαση του  νόμου  του Θεού, πρέπει 
να  είναι το  σύνθημα όλων των Χριστιανών. Από  τη στιγμή  που ισχυριζό- 
μαστε ότι είμαστε μεταρρυθμιστές  και έχουμε τις  πιο  αγνές  αλήθειες του 
Λόγου του  Θεού, πρέπει να ανεβάσουμε ακόμη πιο  ψηλά  το  επίπεδο.» Ε. 
Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 5, σ. 147. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Πώς  μπορούμε να  είμαστε σοβαροί με την αμαρτία  χωρίς  να  είμαστε 
φανατικοί; Πώς μπορούμε να  είμαστε υπάκουοι στο  νόμο  του Θεού χωρίς 
να είμαστε νομικιστές;
2. ∆ιαβάστε Έξ. 20/κ’ 1-17. Πώς  συνδέονται οι ∆έκα  Εντολές μεταξύ τους; 
Γιατί παραβαίνοντας μία  εντολή, πολύ πιθανόν να παραβούμε και τις 
υπόλοιπες; (∆είτε Ιακ. 2/β’ 11.) Τι παραδείγματα  μπορείτε να  βρείτε όπου 
η παράβαση μίας  εντολής  οδήγησε στην παράβαση και των άλλων; 3. 
Μείνετε λίγο  στην ιδέα  για  το  πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη  θρησκεία 
για  να δικαιώσουν τις αμαρτίες  τους. ∆εν είναι άλλωστε δύσκο- λο, 
ιδιαίτερα όταν η «αγάπη» χρησιμοποιείται ως το  απόλυτο  κριτήριο  για το 
σωστό  και το  λάθος. Σκεφτείτε όλα  τα  άσχημα  πράγματα που  έγιναν στο 
όνομα της «αγάπης». Πώς ο νόμος μας προστατεύει από την αμαρ- τία;
4. ∆είτε ξανά  την ερώτηση την ημέρα  της  Κυριακής περί των συμβόλων. 
Πώς μπορούμε να πέσουμε στην παγίδα  να γίνουν ειδωλολατρία; Πώς 
γίνεται αυτό  μία  μορφή  ειδωλολατρίας; Ποιες  παραδόσεις, οι οποίες είναι 
σύμβολα πνευματικών αληθειών, μπορούν να παρερμηνευθούν; 



Μελέτη 4: Για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου

ΘΕΪΚΗ ΣΟΦΙΑ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο Κύριος µε  είχεν εν τη  αρχή των οδών αυτού, προ των έργων 
αυτού, απ’ αιώνος.» Παροιµίες 8/η’ 22. 
Για τη  µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 8/η’ 1-21, Ματθ. 16/ις’ 26, Παρ. 8/η’ 
22-31, Γέν. 1/α’ 31, Παρ. 8/η’ 32-36, Παρ. 9/θ’ 1-18. 

Η  σοφία κάνει και πάλι την εμφάνισή  της (δείτε Παρ. 1/α’ 20,21), και από 
τα εδάφια  που  θα μελετήσουμε είναι ξεκάθαρο  ότι η σοφία είναι η  αλήθεια 
– η  Αλήθεια  που υπάρχει στον Θεό, την πηγή  και το  θεμέλιο  όλης  της 
αλήθειας. 
Η  «απόλυτη» αλήθεια αντιπαραβάλλεται με τον σύγχρονο  τρόπο  σκέψης, 
όπου η αλήθεια  θεωρείται ως  κάτι σχετικό, με την αντίληψη περί αλήθειας 
του ενός να διαφέρει από του άλλου.
Αυτή η άποψη  όμως δεν συμφωνεί με την Αγία  Γραφή. Η δική μου αλή- 
θεια  πρέπει να  είναι ίδια  με τη δική σου, απλώς επειδή  η  «αλήθεια» είναι 
γενική. ∆εν την έχει κάποιος συγκεκριμένα, αλλά  υπάρχει γενικά, ανεξάρ- 
τητα από το εάν γίνεται ή όχι αποδεκτή. 
Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον προκαλεί η  ερώτηση του  Πιλάτου  στον Ιησού, «Τι 
είναι αλήθεια;» (Ιωάν. 18/ιη’ 38), ως ανταπόκριση στη δήλωση του Ιησού, 
«Πάς όστις  είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνήν μου» (Ιωάν. 18/ιη’ 37). 
Η  αλήθεια, η  απόλυτη αλήθεια, υπάρχει και μιλάει ακόμη σ’ εμάς. Το  θέμα 
είναι εάν θα την ακούσουμε και εάν θα υπακούσουμε σ’ αυτά που λέει. 



Κυριακή 18 Ιανουαρίου 

Η ΣΟΦΙΑ ΚΡΑΖΕΙ 

∆ιαβάστε Παρ. 8/η’ 1-21. Σύμφωνα  μ’ αυτά  τα εδάφια ποια  είναι η  αξία 
της σοφίας; 
Η  σοφία είναι τόσο  σημαντική που  πρέπει όλοι να  την αποκτήσουμε. Ο 
Θεός δημιούργησε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη  και ο  Χριστός  πέθανε για τον 
καθένα από  εμάς. Έτσι η σοφία, η γνώση του  Θεού και της  σωτηρίας που 
προσφέρει, είναι για κάθε άνθρωπο. 
Προσέξτε τους  όρους  που χρησιμοποιούνται για  την ηχηρή  παρουσία  της 
σοφίας: «κράζει», «εκπέμπει την φωνήν αυτής», «θέλω λαλήσει πράγμα- 
τα», «θέλει λαλήσει ο  λάρυγξ  μου», «τα  χείλη μου», «οι λόγοι του στόμα- 
τός  μου». Από  αυτές τις μεταφορές  κατανοούμε ότι η σοφία  μεταδίδεται 
με την επικοινωνία, πρέπει να  εισακουστεί από  όλους όσους θα  ακού- 
σουν. Όπως  έχουμε ήδη  δει, τα  λόγια  της  σοφίας είναι ζωτικής σημασίας. 
Οκτώ  φορές η σοφία  αναφέρεται στην ειλικρίνεια  των λόγων της. Η  περι- 
γραφή της σοφίας εδώ, παραλληλίζεται με την περιγραφή του Κυρίου στο 
∆ευτ. 32/λβ’ 4. Αυτό  φυσικά  δεν πρέπει να  μας  εκπλήσσει, καθώς  ο  Θεός, 
ως ο  ∆ημιουργός  όλων (δείτε Ιωάν. 1/α’ 1-3), είναι το  θεμέλιο  της 
αλήθειας. 
∆ιαβάστε Παρ. 8/η’ 10,11. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για τη σοφία; 
Πολλοί άνθρωποι έζησαν και ζουν μέσα  στην άγνοια  και το  σκοτάδι. Πολ- 
λοί ζούνε χωρίς  καμία  ελπίδα  ή με ψεύτικες ελπίδες. Εκείνο  το  οποίο  κά- 
νει την κατάστασή τους  ακόμη  πιο  θλιβερή, είναι ότι η  σοφία  και η αλήθεια 
είναι τόσο  υπέροχες, γεμάτες  με ελπίδα  και υποσχέσεις για  μία καλύτερη 
ζωή  εδώ, και τη διαβεβαίωση  της  αιώνιας  ζωής  σε έναν νέο  ουρανό  και 
μία νέα  γη, χάρη της θυσίας  του  Ιησού. Τα  πλούτη  όλου  του  κόσμου δεν 
έχουν καμία  αξία  (δείτε Εκκλ. 2/β’ 11-13) αντιπαραβαλλόμενα  με την επί- 
γνωση του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: ∆ιαβάστε Ματθ. 16/ις’ 26 και αναρωτηθείτε πόσο καλά αντικα- τοπτρίζει η  ζωή 
σας την σηµαντική αλήθεια αυτών των λόγων; 



∆ευτέρα 19 Ιανουαρίου 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

∆ιαβάστε Παρ. 8/η’ 22-31. Πώς συνδέεται η σοφία με την δημιουργία; 
Στα  εδάφια  αυτά  η  σοφία  συνδέεται μυστηριωδώς με τον Κύριο, τον ∆η- 
μιουργό. Αυτό  το  ποιητικό  κείμενο  έχει πολλές  κοινές λέξεις με την ανα- 
φορά  της ∆ημιουργίας στη Γέν. 1/α’ και 2/β’, καθώς  και την ίδια  λογοτε- 
χνική δομή χρησιμοποιώντας τα τρία βασικά  στοιχεία, τον ουρανό, το  νε- 
ρό  και τη γη. Σκοπός  είναι να  δοθεί έμφαση  στα  αρχικά  διαπιστευτήρια  της 
σοφίας: εφόσον ο  Θεός ο  Ίδιος  χρησιμοποίησε σοφία καθώς δημι- 
ουργούσε, και εφόσον η  σοφία  είναι το  αρχαιότερο  μέσο  και προϋπήρχε 
του σύμπαντος έχοντας θεμελιώδη ρόλο  στη δημιουργία του, τότε πρέπει 
να  χρησιμοποιούμε περισσότερη  σοφία σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. 
Επίσης  δίνεται έμφαση και στην θεϊκή προέλευση της σοφίας. Το  κείμενο 
ξεκινά  με τη δήλωση «ο  Κύριος με είχεν». Από  το  ρήμα που  χρησιμοποι- 
είται κατανοούμε ότι δεν δημιούργησε τη σοφία, αλλά την είχε (δείτε ∆ευτ. 
32/λβ’ 6, Γέν. 4/δ’ 1). Η  επόμενη φράση  «εν τη αρχή» είναι άμεσα  συνδε- 
δεμένη  με την αναφορά  της ∆ημιουργίας στη  Γένεση: «Εν αρχή  εποίησεν ο 
Θεός τον ουρανόν και την γην». 
Ωστόσο, ο  όρος αρχή στις Παρ. 8/η’ 22, χρησιμοποιείται κάπως  διαφορε- 
τικά από  ό,τι στη  Γένεση 1/α’. Στη  Γέν. 1/α’ 1 ο  όρος είναι συνδεδεμένος 
με τη ∆ημιουργία, ενώ  στις Παρ. 8/η’ 22 με τον Ίδιο  τον ∆ημιουργό  Θεό  – 
την φύση Του. Συνεπώς, η σοφία είναι μέρος της φύσης του Θεού. 
Η  σοφία  λοιπόν υπήρχε πριν από  τη δημιουργία του σύμπαντος. Η ύ- 
παρξη της σοφίας τον καιρό  που υπήρχε μόνο  η  παρουσία  του Θεού, 
δείχνει ότι τα ίχνη της ήταν «απ’ αιώνος».
Συνεπώς, η σοφία  δεν πηγάζει από  μας, αλλά  αποκαλύπτεται σε εμάς. 
Είναι κάτι που μαθαίνουμε, κάτι που διδασκόμαστε, και όχι κάτι που εμείς 
παράγουμε. Στην πραγματικότητα, όταν περπατάμε με το  δικό  μας  φως, 
περπατάμε στο  σκοτάδι. Ξέρουμε ότι ο  Ιησούς  είναι «το  φως το  αληθινόν, 
το  οποίον φωτίζει πάντα  άνθρωπον» (Ιωάν. 1/α’ 9), Και ότι κάθε άνθρω- 
πος χρειάζεται αυτό το φως. 



Τρίτη 20 Ιανουαρίου 

ΕΥΦΡΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Στη Γένεση  1/α’ βλέπουμε ότι κάθε στάδιο  της ∆ημιουργίας  ολοκληρωνό- 
ταν με την ίδια  φράση: «και είδεν ο  Θεός  ότι ήτο  καλόν» (δείτε Γέν. 1/α’ 
4,10,12,18,21,25,31). Στην τελευταία φάση της  δημιουργίας  (εδ. 31) ανα- 
φέρεται επιπλέον ότι: «ήσαν καλά  λίαν». Ο Εβραϊκός όρος για  το  «καλό» 
εμπεριέχει την ιδέα της ευχαρίστησης  και υποδηλώνει επίσης κάποιο  εί- 
δος σχέσης. Στο  τέλος της  εβδομάδας  ο  Θεός σταματάει για  να  απολαύ- 
σει τη δημιουργία  Του (Γέν. 2/β’ 1-3). Αυτή η παύση, το  Σάββατο, ευλο- 
γείται. Παρομοίως, το  ποιητικό  κείμενο  ολοκληρώνεται με τη σοφία  να 
απολαμβάνει τη ∆ημιουργία. 
∆ιαβάστε Παρ. 8/η’ 30,31. Γιατί χαίρεται η σοφία; 
Η  χαρά  της  σοφίας  αντικατοπτρίζει τη χαρά  του  Θεού  κατά  τη ∆ημιουργία. 
Αυτή η ευδαιμονία  δεν υπάρχει μόνο  κάθε ημέρα  της  ∆ημιουργίας, αλλά 
στέφει και όλο το έργο της δημιουργίας κατά την ολοκλήρωσή του. 
Στις  Παρ. 8/η’ βρίσκουμε το  λόγο  που η  σοφία ευφραίνεται: «και η τρυφή 
μου  ήτο  μετά  των υιών των ανθρώπων» (εδ. 31). Στο  τέλος  της  εβδομά- 
δας της  ∆ημιουργίας, το  Σάββατο, ο  Θεός ξεκίνησε τη  σχέση Του με τους 
ανθρώπους. Η  θεϊκή αυτή κατάπαυση  και ευφροσύνη, μετά  το  έργο  της 
εβδομάδας, έχει αντίκτυπο  και στην εμπειρία  του ανθρώπου το  Σάββατο: 
«Ακολουθώντας  το  παράδειγμα  του  ∆ημιουργού, και εκείνος  μπορεί να 
κοιτάξει το  ολοκληρωμένο  έργο  του  με χαρά, ευτυχία, και ικανοποίηση. 
Έτσι, ο  άνθρωπος  μπορεί να  χαρεί εκτός  από  την δημιουργία  του  Θεού  και 
την δική του  ευθύνη διακυβέρνησης  – και όχι εκμετάλλευσης, της δη- 
μιουργίας.» Gerhard F. Hasel, in Kenneth A. Strand, The Sabbath in Scrip-
ture and History, σ. 23. 
ΣΚΕΨΗ: ∆ιαβάστε Κολ. 1/α’ 15-17, 2/β’ 3, Αποκ. 3/γ’ 14 και Ιωάν. 1/α’ 1- 14. Τι µας λένε 
αυτά τα εδάφια για την συµµετοχή του Ιησού στη ∆ηµι- ουργία; Πώς η συµµετοχή  Του 
στη ∆ηµιουργία µάς βοηθάει να κατανοή- σουµε και το έργο Του ως Λυτρωτή µας; 



Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 

Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

Τα  τελευταία  εδάφια αυτής  της παροιμίας  μάς  επιστρέφουν στην έμπρα- 
κτη εφαρμογή του τι σημαίνει να έχεις  σοφία. Η γνώση για  την προΰπαρ- 
ξη της σοφίας, για την παρουσία  της  στη ∆ημιουργία, είναι σίγουρα  βαθύ- 
τερη. Αλλά  στην Αγία  Γραφή, η  αλήθεια πρέπει πάντοτε να προσαρμόζε- 
ται σε ανθρώπινο  επίπεδο  και στο  πώς  να  ανταποκριθούμε σ’ αυτά  που 
μας έχει προσφέρει ο Ιησούς. 
∆ιαβάστε Παρ. 8/η’ 32-36. Ποιο  μήνυμα  ζωής  και θανάτου  μάς δίνεται 
εδώ; 
Ο εβραϊκός  όρος  που  μεταφράζεται ως «μακάριος», σημαίνει «ευτυχισμέ- 
νος». Στην περικοπή  αυτή  ο  όρος «μακάριοι» συνδέεται με δύο  εκκλή- 
σεις. Η  πρώτη περιγράφει μία  ενέργεια: «μακάριοι οι φυλάττοντες  τας 
οδούς  μου» (εδ. 32). Η  ίδια έκφραση συναντάται και στο  Ψαλμ. 119/ριθ’ 
1,2 όσον αφορά  το  νόμο: «Μακάριοι οι άμωμοι. οι περιπατούντες εν τω 
νόμω του Κυρίου. Μακάριοι οι φυλάττοντες τα μαρτύρια αυτού.» 
Η  δεύτερη  έκκληση  περιγράφει μία  συμπεριφορά: «Μακάριος ο  άνθρω- 
πος, όστις μου  ακούση» (εδ. 34). Και στις δύο  περιπτώσεις χρειάζεται 
συνεχής  προσπάθεια. ∆εν αρκεί να ανακαλύψουμε τον σωστό  τρόπο, 
αλλά  όσα  γνωρίζουμε και να  τον τηρήσουμε. ∆εν αρκεί να  ακούσουμε τον 
λόγο  του  Θεού, αλλά και να αγρυπνούμε καθημερινά  και να  ακολουθούμε 
όσα γνωρίζουμε. Όπως λέει ο  Ιησούς: «Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες τον 
λόγον του Θεού  και φυλάττοντες  αυτόν» (Λουκά 11/ια’ 28). «Επιθυμούμε 
την ευτυχία  που βρίσκεται στο  μονοπάτι της  ανυπακοής και της 
παράβασης του  φυσικού και ηθικού  νόμου; Η  ζωή  του  Χριστού δείχνει την 
αληθινή πηγή  της  ευτυχίας και το  πώς αυτή μπορεί να  αποκτηθεί Εάν 
επιδιώκουν την απόλυτη  ευτυχία  πρέπει να  βρίσκονται στη  θέση  του 
καθήκοντος, κάνοντας με αφοσίωση το  έργο  τους, μορφώνοντας τη ζωή 
και την καρδιά τους σύμφωνα με το  τέλειο  πρότυπο.» Ε. Χουάιτ, My Life 
Today, σ. 162. 
ΣΚΕΨΗ: Η ευτυχία µπορεί να είναι κάτι το ασύλληπτο – όσο περισσότερο αγωνιζόµαστε 
να την αποκτήσουµε τόσο ακατόρθωτο  είναι. Γιατί πρέπει η προτεραιότητά µας να είναι 
η πίστη µας στον Θεό, και όχι το κυνήγι της ευτυχίας; Άλλωστε, τι είναι πιο  πιθανό  να 
µας φέρει την ευτυχία (και για- τί): η  επιδίωξη της ευτυχίας ή η  επιδίωξη της βασιλείας 
του Θεού; 



Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 

ΣΟΦΙΑ/ΑΝΟΗΣΙΑ 

Ακολουθώντας την έκκληση της  σοφίας, ο  εμπνευσμένος συγγραφέας 
των Παρ. 9/θ’ παρακινεί τους  αναγνώστες  του  να επιλέξουν ανάμεσα  σε 
δύο  τρόπους  ζωής: τη  σοφία  ή την ανοησία. Τα  πρώτα  και τα  τελευταία έξι 
εδάφια  (Παρ. 9/θ’ 1-6, 13-18) είναι συμμετρικά  και δείχνουν την αντί- θεση 
μεταξύ των δύο παρατάξεων. 
Συγκρίνετε Παρ. 9/θ’ 1-6 και Παρ. 9/θ’ 13-18. Ποια είναι η διαφορά 
μεταξύ σοφίας και ανοησίας; 
1. Η  σοφία  είναι αποδοτική  και έχει σχέση  με τη ∆ημιουργία: επτά  ρήμα- τα 
χρησιμοποιούνται για  να  περιγράψουν τις  ενέργειες  της (εδ. 1-3). Οι επτά 
στύλοι που λατόμησε (εδ. 1) μας παραπέμπουν στις επτά  ημέρες της 
∆ημιουργίας. Η ανοησία  από  την άλλη, κάθεται άπραγη, προσποιού- μενη 
ότι αξίζει κάτι, ενώ στην πραγματικότητα είναι «ανόητος, και μη 
γνωρίζουσα μηδέν» (εδ. 13). 
2. Παρότι η σοφία και η  ανοησία  καλούν το  ίδιο  κοινό  (προσέξτε πόσο 
όμοια είναι τα  εδ. 4 και 16), εκείνο  το  οποίο  προσφέρουν είναι εντελώς 
διαφορετικό. Η  σοφία  καλεί τους  επισκέπτες της να τραφούν από  τον άρ- 
το  και τον οίνο  που  κερνά  (εδ. 5). Η  ανοησία δεν προσφέρει καμία  τροφή, 
αντιθέτως δελεάζει με τα κλοπιμαία της (εδ. 17). 
3. Η σοφία  μάς καλεί να  εγκαταλείψουμε την αφροσύνη και να  ζήσουμε. Η 
ανοησία, αντιθέτως, είναι πιο  ελαστική  – δεν μας ζητά  να  απαρνηθούμε 
τίποτα, με αποτέλεσμα τον θάνατο. Όσοι ακολουθούν τη σοφία θα  κατευ- 
θυνθούν στην «οδώ της συνέσεως» (εδ. 6). Όσοι ακολουθούν την ανοη- 
σία θα παραμείνουν στην άγνοιά τους (εδ. 18). 
∆ιαβάστε Παρ. 9/θ’ 7-9. Πώς  ανταποκρίνονται ο  σοφός και ο  χλευαστής 
στις συμβουλές  της σοφίας; Τι κάνει τον σοφό, σοφότερο  από  τον χλευα- 
στή; 
Το  κλειδί της  σοφίας είναι η  ταπεινοφροσύνη. Σοφός είναι εκείνος  που 
επιδέχεται μάθηση και ανταποκρίνεται στις  συμβουλές  με ανοικτό  μυαλό. 
Η  σοφία έρχεται μόνο  σε όποιον αισθάνεται, όπως  ένα παιδί, την ανάγκη 
να  μεγαλώσει. Γι’ αυτό  και ο  Ιησούς  δίδαξε, «εάν δεν επιστρέψητε, και 
γείνητε ως τα  παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών» 
(Ματθ. 18/ιη’ 3). 



Παρασκευή 23 Ιανουαρίου ∆ύση ηλίου: 17:37’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Ο Κυρίαρχος  του σύμπαντος δεν ήταν μόνος στο  ευεργετικό  έργο  Του. 
Είχε ένα  σύντροφο, ένα  συνεργάτη που εκτιμούσε τις προσπάθειές  Του 
και συμμεριζόταν τη χαρά Του στο  να  είναι ευτυχισμένα  τα  δημιουργήμα- 
τά Του. “Εν αρχή ήτο  ο  Λόγος, και ο  Λόγος ήτο  παρά  τω  Θεώ, και Θεός 
ήτο  ο  Λόγος. Ούτος  ήτο  εν αρχή παρά  τω  Θεώ.” (Ιωάν. 1/α’ 1,2). Ο Χρι- 
στός, ο  Λόγος, ο  Μονογενής του  Θεού, ήταν ένα  με τον αιώνιο  Θεό, ένα 
στη φύση, στο  χαρακτήρα, στις  προθέσεις  – η μόνη ύπαρξη που  μπο- 
ρούσε να  συμμετέχει σε όλα  τα  συμβούλια  και τα  σχέδια  του Θεού. Α- 
ναφερόμενος στον εαυτό  Του  ως προσωποποίηση της σοφίας, ο  Υιός  του 
Θεού λέει: “Ο Κύριος με είχεν εν τη  αρχή των οδών Αυτού, προ  των έργων 
Αυτού από  αιώνος. Προ  του  αιώνος  με έχρισεν. Ότε διέταττε τα  θεμέλια 
της  γης, τότε ήμην πλησίον Αυτού  δημιουργούσα, και εγώ ήμην καθ’ 
ημέραν η τρυφή Αυτού”. (Παρ. 8/η’ 22-30).» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 2. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Γιατί η  πίστη στην αναφορά  της ∆ημιουργίας στη Γένεση  είναι το  θεμέ- 
λιο  της βιβλικής  σοφίας; Γιατί η  θεωρία  της εξέλιξης  είναι αντίθετη με την 
Αγία Γραφή από κάθε άποψη;
2. Η  σοφία δεν πηγάζει από  μας αλλά  είναι κάτι το  οποίο  αποκαλύπτεται 
σε εμάς. Ποια είναι ορισμένα  παραδείγματα  σημαντικών αληθειών που δεν 
θα  ξέραμε εάν δεν μας είχαν αποκαλυφθεί με θεϊκή έμπνευση; Για 
παράδειγμα, πώς  θα ξέραμε το  τι προσφέρει η  θυσία του  Χριστού  στο 
σταυρό, εάν δεν μας  είχε αποκαλυφθεί; Τι γίνεται όσον αφορά  το  Σάββα- 
το ή τη ∆ευτέρα Παρουσία;
3. Πώς το  έργο  του  Θεού, όπως  φανερώνεται στη Γέν. 1/α’, μαρτυρεί το 
γεγονός ότι το  καλό  δεν μπορεί να  αναμιχθεί με το  κακό; Πώς αυτό  μας 
βοηθάει να  καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να συνδυαστεί η θεωρία  της  εξέ- 
λιξης με την ιστορία της Γένεσης για τη ∆ημιουργία;
4. Πώς  η χαρά του  Θεού για τη ∆ημιουργία  μάς βοηθάει να  έχουμε μία 
ουσιαστικότερη εμπειρία το Σάββατο; 



Μελέτη 5: Για το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 

ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ευλογία επί την κεφαλήν του δικαίου, το στόµα δε των ασεβών 
αδικία καλύπτει.» Παροιµίες 10/ι’ 6. 
Για τη  µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 10/ι’ 1-14, Ματθ. 19/ιθ’ 19, Παρ. 11-
12/ια’-ιβ’, Ιωάν. 3/γ’ 16, Παρ. 13/ιγ’. 

Αυτήν την εβδομάδα  θα εξετάσουμε τις  ευλογίες  του δικαίου. Ο  εβραϊκός 
όρος  zaddiq, για  τον «δίκαιο», είναι η λέξη κλειδί για  τα  εδάφια  που θα 
μελετήσουμε. Ο όρος zedeq (δικαιοσύνη)  που είναι παράγωγό  της, εμφα- 
νίζεται στην εισαγωγή του  βιβλίου: «Παροιμίαι Σολομώντος  διά  να  λάβη 
διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης» (Παρ. 1/α’ 1-3). 
Το  βιβλίο  των Παροιμιών μας  λέει ότι η σοφία  είναι δικαιοσύνη, και δικαι- 
οσύνη σημαίνει να  βαδίζεις σύμφωνα  με τις  εντολές του Θεού – να βαδί- 
ζεις με πίστη  και υπακοή σε ό,τι ο  Κύριος  σε καλεί να κάνεις. Η  δικαιοσύ- 
νη  είναι ένα δώρο  που προέρχεται από  τον Θεό. Το  αντίθετο  αυτής είναι 
ανοησία  και απιστία. Η  σοφία  είναι δικαιοσύνη, η ανοησία είναι αμαρτία  – 
και στα εδάφια που θα εξετάσουμε η διαφορά μεταξύ τους είναι έντονη. 



Κυριακή 25 Ιανουαρίου 

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

∆ιαβάστε Παρ. 10/ι’ 1-7. Ποιες αρχές  για  τη ζωή και την πίστη παρουσιά- 
ζονται εδώ; 
Υπάρχει μία  ιστορία  για έναν άνδρα  σε μία  βάρκα  που  άνοιγε μία  τρύπα 
εκεί όπου  καθόταν. Όταν οι υπόλοιποι στη βάρκα  τού ζήτησαν να  σταμα- 
τήσει, εκείνος  απάντησε: «∆εν σας αφορά. Είναι η δική μου θέση!» Αυτή  η 
παράλογη  ανταπόκριση είναι συνήθως και η δικαιολογία  του αμαρτω- λού 
για  να  δικαιώσει τη συμπεριφορά  του. «∆εν σας αφορά. Είναι η δική μου 
ζωή!» Φυσικά, ό,τι κάνουμε ή δεν κάνουμε, επηρεάζουν και τους άλ- λους, 
και ιδιαίτερα  τα  κοντινά  μας πρόσωπα. Μήπως  και εμείς  δεν έχουμε 
επηρεαστεί από καλές ή κακές ενέργειες των άλλων; 
Η  σύνδεση  μεταξύ  της πνευματικής – ηθικής  ζωής  και της  φυσικής – υλι- 
κής ζωής, φαίνεται στα εδ. 3-5. Η  βασική ιδέα  είναι ότι η  ασέβεια  και η 
ανηθικότητα δεν φέρνουν απολαβές, ακόμη και στους  πλούσιους, και ότι η 
δικαιοσύνη ανταμείβει πάντοτε, ακόμη και τους φτωχούς. 
Στα  εδ. 6 και 7 βλέπουμε αυτό  που  είπε αργότερα  και ο  Ιησούς όταν συ- 
νέδεσε την λαγνεία  με την μοιχεία και το  μίσος με τον φόνο. Η  ευλογία 
έρχεται στους  δίκαιους  και όχι στο  μίσος και στις  κακές σκέψεις  των ασε- 
βών, όσο  καλά  καλυμμένες κι αν είναι. Η  καλύτερη  αρχή για  τις  καλές 
σχέσεις με τους άλλους  είναι το  «θέλεις  αγαπά  τον πλησίον σου  ως  σεαυ- 
τόν» (Λευιτ. 19/ιθ’ 18, συγκρίνετε με Ματθ. 19/ιθ’ 19). Όπως  δηλώνουν τα 
εδάφια, η καλή εικόνα μπορεί να  έχει διαρκή επιρροή στη μνήμη των άλ- 
λων. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε µία σηµαντική απόφαση που καλείστε  να πάρετε. Σκεφτείτε σοβαρά 
κατά πόσο η επιλογή σας θα επηρεάσει τους άλλους προς το καλό ή προς το κακό. 



∆ευτέρα 26 Ιανουαρίου 

ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

Το  στόμα (χείλη και γλώσσα) είναι το  πιο  σημαντικό  όργανο  στο  βιβλίο  των 
Παροιμιών. Αναφέρεται ιδιαίτερα  στις  Παρ. 10-29/ι’-κθ’ γιατί πρόκειται για 
ένα  σημαντικό  θέμα: τα  λόγια  μας έχουν μεγάλη δύναμη, είτε για  καλό  είτε 
για  κακό. Η  γλώσσα  μπορεί να  γίνει το  καλύτερο  ή  το  χειρότερο  δώρο  που 
μας έχει δοθεί. Αυτό  είναι ένα  από  τα  πιο  σημαντικά μαθήματα που  μας 
δίνουν οι Παροιμίες. Είναι αλήθεια ότι το  στόμα  είναι πηγή  ζωής  αλλά  και 
θανάτου επίσης. 
∆ιαβάστε Παρ. 10/ι’ 11-14. Ποια  είναι η διαφορά στην ομιλία  του δίκαιου 
σε σχέση με του ανόητου; 
Στο  εδ. 11 προσέξτε τη φράση «πηγή ζωής», η  οποία αναφέρεται συμβο- 
λικά  στις  αρετές της σοφίας. Χρησιμοποιείται αναφορικά  με τον Κύριο 
(Ψαλμ. 36/λς’ 9) την Πηγή τη  Ζωής. Η  ίδια  εικόνα χρησιμοποιείται και στο 
αγιαστήριο, από  το  οποίο  ρέει πηγή  νερού  (Ιεζ. 47/μζ’ 1,2). Ο Ιησούς 
χρησιμοποιεί αυτή την παρομοίωση για  να  απεικονίσει την δωρεά  του 
Αγίου Πνεύματος (Ιωάν. 4/δ’ 14). Έτσι, η  παρομοίωση του  στόματος  του 
δικαίου ως «πηγή ζωής» δείχνει τη σχέση του με τον Ίδιο τον Θεό. 
Εκείνο  το  οποίο  χαρακτηρίζει αυτό  το  στόμα είναι ότι πρόκειται για ένα 
εποικοδομητικό  δώρο  για  «ζωή». Αυτή  η αρετή μάς  δείχνει ποια  πρέπει να 
είναι η σωστή λειτουργία  του στόματος: Πρέπει να  είναι δύναμη για καλό 
και όχι για  κακό, να είναι πηγή ζωής και όχι θανάτου (Ιακ. 3/γ’ 2-12). Ας μην 
ξεχνάμε ότι με την ομιλία, με τον «λόγον της  δυνάμεως αυτου» (Εβρ. 1/α’ 
3), ο  Θεός  δημιούργησε τον ουρανό  και τη  γη. Ο λόγος  λοιπόν πρέπει να 
έχει μόνο δημιουργικό σκοπό. 
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε πόση  δύναµη έχουν τα λόγια. Με  τα λόγια σας µπορείτε να 
δώσετε αυτοπεποίθηση στους ανθρώπους, να τους ενθαρ- ρύνετε  ή  να τους µειώσετε και 
να τους βλάψετε σαν να τους επιτιθόσα- σταν σωµατικά. Πόσο προσεκτικοί είστε µε τη 
δύναµη του στόµατός σας; 



Τρίτη 27 Ιανουαρίου 

Η ΕΛΠΙ∆Α ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΝ 

«Η ακεραιότης των ευθέων θέλει οδηγεί αυτούς, η δε υπουλότης  των 
σκολιών θέλει απολέσει αυτούς» (Παρ. 11/ια’ 3).
Τι ενδείξεις  έχουμε για  την αλήθεια  αυτού  του  εδαφίου; Τι παραδείγματα 
ακούσατε ή είδατε στα οποία  αποκαλύπτεται αυτή η πνευματική αλήθεια; 
Από την άλλη, τι σας κάνει να δέχεστε αυτό το εδάφιο με πίστη; 
∆ιαβάστε Παρ. 11/ια’. Παρότι το  κεφάλαιο  αυτό  πραγματεύεται πολλά 
θέματα, ποιες  είναι ορισμένες  από  τις σπουδαίες ευλογίες  που  απολαμ- 
βάνουν οι πιστοί σε αντίθεση με τους ασεβείς; 
Η  αίσθηση του  μέλλοντος  και η αξία εκείνου του  οποίου δεν έχουμε ακό- 
μα δει (δείτε Β’ Κορ. 4/δ’ 18), δίνει κίνητρο  στον δίκαιο  να ζήσει σωστά. 
Επειδή έχουν την ελπίδα  τους στο  μέλλον, οι δίκαιοι συμπεριφέρονται με 
ταπεινοφροσύνη, ειλικρίνεια, και ευσπλαχνία. 
Από  την άλλη πλευρά  οι ασεβείς  ζουν και ενδιαφέρονται μόνο  για  το  πα- 
ρόν, και για  όσα  θα τους φέρουν άμεσες απολαβές. Σκέφτονται τον εαυτό 
τους πριν από  τους άλλους, και χρησιμοποιούν απάτη και βία  προκειμέ- 
νου να  επιτύχουν. Για  παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας που εξαπατά  τους 
πελάτες του μπορεί να λάβει κάποια άμεση ανταμοιβή, ωστόσο, το  κόστος 
θα  είναι υψηλό  γιατί κάποια  στιγμή θα  χάσει τους πελάτες του  και η 
επιχείρησή του θα αποτύχει (Παρ. 11/ια’ 3,18). 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε  κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρετε και το πώς προτίθεστε να 
τις λάβετε. Κατά πόσο κάτι µακροπρόθεσµο όπως η αιώ- νια ζωή, επηρεάζει τις επιλογές 
σας; 



Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
 

∆ιαβάστε Παρ. 12/ιβ’ και εστιάστε ιδιαίτερα  στο  θέμα σχετικά  με την αλή- 
θεια  και το  ψέμα. Τι μήνυμα  δίνεται όσον αφορά  την ειλικρίνεια  και το  ψέ- 
μα; 
Η  φιλόσοφος Sissela Bok έχει δείξει πόσο  κακό  κάνει το  ψέμα  στην κοι- 
νωνία. Συγκεκριμένα  γράφει: «Η κοινωνία  της  οποίας  τα  μέλη  δεν μπο- 
ρούν να  διακρίνουν την αλήθεια  από  το  ψέμα, θα καταρρεύσει.» Lying: 
Moral Choice in Public and Private Life (New York: Pantheon Books, 1978), 
σ. 19. Παρομοίως, o Augustine έγραψε στην εισαγωγή  του  βιβλίου της Bok 
ότι, «έστω και λίγο, όλα τα πράγματα θα είναι αβέβαια.» Σελίδα xv. 
Η  Ε. Χουάιτ γράφει: «Τα  ψευδή χείλη είναι βδέλυγμα  σ’ Αυτόν. ∆ηλώνει ότι 
στην άγια πόλη, “δεν θέλει εισέλθει εις  αυτήν ουδέν το  οποίον μιαίνει και 
προξενεί βδέλυγμα, και ψεύδος”. Ας ειπωθεί η αλήθεια  με σιγουριά  και 
βεβαιότητα. Ας γίνει μέρος της ζωής μας. Αν αφήσουμε την αλήθεια  και 
προσπαθήσουμε να  εξυπηρετήσουμε τα  εγωιστικά μας σχέδια, τότε η 
πίστη μας  θα  ναυαγήσει  Εκείνος που λέει ψέματα, πουλάει πολύ  φθηνά 
την ψυχή  του. Τα  ψέματά  του μπορεί να  δείχνουν ότι τον βοηθάνε σε 
στιγμές κινδύνου, μπορεί να  δείχνουν ότι τον βοηθάνε επαγγελματικά, 
αλλά  στο  τέλος θα φτάσει στο  σημείο  όπου δεν θα  μπορεί να  εμπιστευθεί 
κανέναν. Ως  ψεύτης, δεν θα έχει καμία  εμπιστοσύνη στα  λόγια  των άλ- 
λων.» My Life Today, σ. 331. 
Όπως αναλογιζόμαστε τη δύναμη των λόγων, πρέπει αντίστοιχα  να  ανα- 
λογιστούμε και τη δύναμη των ψευδών λόγων. Ποιος από  μας  δεν έχει 
αισθανθεί πόνο, προδοσία και εξαπάτηση, όταν μας είπαν ψέματα; ∆εν 
είναι δύσκολο  να  φανταστούμε μία  κοινωνία  να  φτάνει σε απόλυτα  χαοτι- 
κή κατάσταση όταν το  ψέμα  θεωρείται φυσιολογικό  και όχι απόκλιση του 
φυσιολογικού. Υπάρχει φυσικά  και η άλλη πλευρά. Οι επιπτώσεις του 
ψέματος  στον ίδιο  τον ψεύτη. Κάποιοι έχουν συνηθίσει τόσο  στα  ψέματα 
που  δεν τους ενοχλούν πια  – ενώ άλλοι αισθάνονται ενοχή και ντροπή για 
τα ψέματα  που λένε. Και αυτό  είναι καλό, επειδή ακόμα  είναι επιδεκτι- κοί 
στο Άγιο Πνεύμα. 
Φανταστείτε ωστόσο, τον κίνδυνο  που  διατρέχει εκείνος  που  ψεύδεται 
χωρίς δεύτερη σκέψη.
ΣΚΕΨΗ: Πώς αισθάνεστε µετά από ένα ψέµα που έχετε πει; 



Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 

Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΝ 

Όπως είδαμε, στις Παροιμίες  οι συμβουλές  και οι διδασκαλίες  δίνονται 
αντιπαραθέτοντας δύο  κατηγορίες  ανθρώπων: τον σοφό  και τον ανόητο, 
τον ευσεβή και τον ασεβή.
Στην πραγματικότητα  βέβαια, σε όλους  μας  υπάρχει και σοφία  και ανοη- 
σία. Με εξαίρεση τον Ιησού, όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι «υστερούνται 
της  δόξης  του  Θεού» (Ρωμ. 3/γ’ 23). Ευτυχώς, αν και αμαρτωλοί, έχουμε 
την υπέροχη  υπόσχεση του επόμενου  εδαφίου: «δικαιούνται δε δωρεάν με 
την χάριν αυτού, διά  της απολυτρώσεως  της εν Χριστώ  Ιησού» (Ρωμ. 3/γ’ 
24). 
Στο  τέλος, η  ανθρωπότητα  θα  χωριστεί σε δύο  παρατάξεις: σε αυτούς 
που θα σωθούν είτε σε αυτούς που θα χαθούν.
∆ιαβάστε Ιωάν. 3/γ’ 16. Με ποιες δύο  επιλογές  έρχεται αντιμέτωπη η αν- 
θρωπότητα; 
∆ιαβάστε Παρ. 13/ιγ’. Πώς  αντιπαρατίθεται σ’ αυτό  το  κεφάλαιο  η 
κατάλη- ξη των δικαίων με των ασεβών; 
Οι σοφοί παρομοιάζονται με το  λαμπερό  φως  ενός λυχναριού ενώ  οι α- 
σεβείς με φως που  τρεμοσβήνει (Παρ. 13/ιγ’ 9). Ο σοφός θα  χαρεί τον 
καρπό  του έργου του, ενώ ο  αμαρτωλός  θα  θερίσει αδικία  (εδ. 2,25). Οι 
σοφοί αφήνουν κληρονομιά  στα  παιδιά  τους, ενώ τα πλούτη των ασεβών 
περνούν στους ξένους, ακόμη και στους δίκαιους (Παρ. 13/ιγ’ 22). 
Το  θέμα  είναι ότι μία  ζωή πίστης και υπακοής  στον Κύριο  είναι καλύτερη 
από μία ζωή ανυπακοής και αφροσύνης.
ΣΚΕΨΗ: Εκτός από  την υπόσχεση για αιώνια ζωή, ποια είναι ορισµένα από τα άµεσα 
οφέλη που έχουµε όταν ζούµε µε πίστη στον Χριστό; 



Παρασκευή 30 Ιανουαρίου ∆ύση ηλίου: 17:45’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«∆εν είναι αρκετό  να  ομολογούμε πίστη  στο  Χριστό  και τα  ονόματά μας  να 
είναι γραμμένα στα βιβλία  της εκκλησίας. Οποιαδήποτε κι αν είναι η 
ομολογία μας, ισοδυναμεί με το  τίποτε, εκτός αν ο  Χριστός  αποκαλυφθεί 
μ’ έργα δικαιοσύνης.» Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σ. 246. 
«Στην εποχή του  Χριστού η μεγαλύτερη πλάνη που μπορούσε να επινο- 
ηθεί ο  άνθρωπος ήταν ότι και αν μόνο  συμφωνούσε κανείς  με την αλή- 
θεια  λογίζονταν δίκαιος. Σε όλο  το  μήκος  της ανθρώπινης  πείρας, είχε 
αποδειχθεί ότι η θεωρητική γνώση της  αλήθειας δεν φθάνει για  να σώσει 
την ψυχή. Οι μελανότερες  σελίδες της  ιστορίας είναι κατάμεστες από 
κρίματα που διέπραξαν φανατισμένοι θρησκομανείς. Ο ίδιος κίνδυνος 
εξακολουθεί να υπάρχει. Πολλοί θεωρούν ότι είναι Χριστιανοί απλώς και 
μόνο  επειδή παραδέχονται ορισμένες θεολογικές δοξασίες. Αλλά  δεν ε- 
φαρμόζουν την αλήθεια  στην καθημερινή τους  ζωή. Οι άνθρωποι μπο- ρεί 
να  ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στην αλήθεια, αλλά  αν αυτή δεν τους 
καθιστά  ειλικρινείς, καλόκαρδους, υπομονητικούς, μακρόθυμους, πνευ- 
ματικούς ανθρώπους, τότε καταντά  κατάρα  στους κατόχους  της και με 
την επιρροή  τους, καταντά κατάρα  και στον κόσμο. Η  δικαιοσύνη όπως 
την δίδαξε ο  Χριστός είναι η προσαρμογή  της  καρδιάς  και της  ζωής  στο 
αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 280,281. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1. Πώς  οι αποφάσεις  μας  επηρεάζουν τους  άλλους, είτε για καλό  είτε για 
κακό; Γιατί αυτό  είναι ένα αναπόφευκτο  γεγονός  της  ζωής; Αυτή  η αλή- 
θεια  αποκαλύφθηκε για  πρώτη φορά στην ιστορία  της Πτώσης, όπου μέ- 
χρι και σήμερα η επιλογή  του Αδάμ και της Εύας επηρεάζει τη ζωή μας. 2. 
Στις  Παροιμίες  υπάρχει μία  ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή μεταξύ  του 
δίκαιου  και του ανόητου, του τι είναι σωστό  και τι λάθος. Γιατί ωστόσο 
πρέπει να  είμαστε ιδιαίτερα  προσεκτικοί με το  ποιους κρίνουμε ως ανόη- 
τους; Από  την άλλη πλευρά, πόσο  συχνά  έχουμε εξαπατηθεί από  αν- 
θρώπους που θεωρούσαμε δικαίους; 



Μελέτη 6: Για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρω- πον, αλλά τα τέλη 
αυτής φέρουσιν εις θάνατον.» Παροιµίες 14/ιδ’ 12. 
Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 14/ιδ’, ∆αν. 7/ζ’  25, Μάρκο 12/ιβ’ 
30,31, Παρ. 15/ιε’ 3, Ησ. 5/ε’ 20, Παρ. 15/ιε’, Ματθ. 20/κ’ 26-28. 

Όπως έγραψε ο  Παύλος, «τώρα  βλέπομεν διά  κατόπτρου αινιγματωδώς» 
(Α’ Κορ. 13/ιγ’ 12). Βλέπουμε τόσο  λίγα  πράγματα, και αυτά που  μπο- 
ρούμε να  δούμε καταλήγουν πάντοτε φιλτραρισμένα  στο  μυαλό  μας. Τα 
μάτια  και τα αυτιά  μας  – όλες  οι αισθήσεις μας – μας δίνουν μόνο  μία πε- 
ριορισμένη εικόνα της πραγματικότητας. 
Μπορούμε να εξαπατηθούμε όχι μόνο  από  τον κόσμο, αλλά  και από  τον 
ίδιο  τον εαυτό  μας. Τα  όνειρά  μας, οι αντιλήψεις  και οι απόψεις  μας, μπο- 
ρεί να μας  δώσουν αλλοιωμένη εικόνα  του  πώς πραγματικά είμαστε, και 
αυτή είναι η χειρότερη απάτη. 
Τι πρέπει να  κάνουμε τότε ώστε να  προστατευτούμε από  αυτήν την απά- 
τη; Οι Παροιμίες  μας  δίνουν τις βασικές συμβουλές. ∆εν πρέπει να  έχου- 
με την εμπιστοσύνη μας  στον εαυτό  μας  όπως οι ασύνετοι, αλλά  να ε- 
μπιστευόμαστε τον Κύριο  που  έχει τον έλεγχο  ακόμη και στις πιο  μεγάλες 
δυσκολίες. Εν ολίγοις, πρέπει να ζούμε με πίστη και όχι βασισμένοι στο  τι 
βλέπουμε, επειδή η οπτική μας  μπορεί να  μας  εξαπατήσει δείχνοντάς  μας 
ένα μικρό μόνο μέρος του αληθινού, το οποίο συνεχώς θα αλλοιώνεται. 



Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΑ 

∆ιαβάστε Παρ. 14/ιδ’. Τι μας λέει το κεφάλαιο για τον άφρονα; 
Ο άφρονας  μιλάει με υπερηφάνεια  (Παρ. 14/ιδ’ 3). Η πρώτη  εικόνα έχει να 
κάνει με την υπερήφανη ομιλία  του άφρονα. Η  εικόνα  της ράβδου  στα 
χείλη του  άφρονα, δείχνει στην τιμωρία  του. Τα  υπερήφανα  λόγια  του ε- 
πέφεραν το  χτύπημα  στα χείλη του, σε αντίθεση με τα  χείλη του δικαίου τα 
οποία τον φύλαξαν (δείτε επίσης ∆αν. 7/ζ’ 8). 
Ο άφρονας  χλευάζει τη  σοφία  (Παρ. 14/ιδ’ 6-9). Παρότι ο  άφρονας δείχνει 
να  αποζητά  τη σοφία, στην πραγματικότητα  την χλευάζει και την αμφι- 
σβητεί. ∆εν θα τη  βρει επειδή  θεωρεί ότι δεν υπάρχει σοφία  πέρα από  τον 
ίδιο. Ακόμη πιο  τρομερή  είναι η  συμπεριφορά  του  προς την παράβαση του 
νόμου. Και τι μπορεί να αποβεί πιο  θανατηφόρο  από  το  να  χλευάζεις την 
αμαρτία; 
Ο άφρονας είναι εύπιστος (Παρ. 14/ιδ’ 15). Όλος παραδόξως, ενώ κοροϊ- 
δεύει όσους πιστεύουν στις αρετές της  σοφίας, έχοντας χάσει την ικανό- 
τητα  να  κρίνει αυτά  που  ακούει, καταλήγει να  πιστεύει «εις πάντα  λόγον». 
Η  ειρωνική αυτή κατάσταση επικρατεί δυστυχώς  στον κόσμο  μας. Οι 
σκεπτικιστές κοροϊδεύουν τον Θεό  και τη θρησκεία, ισχυριζόμενοι ότι αυ- 
τά τα  πιστεύω είναι παιδιάστικα. Ωστόσο, οι ίδιοι είναι που  πιστεύουν τα 
πιο ανόητα πράγματα, όπως ότι η δημιουργία του κόσμου έγινε τυχαία. 
Ο άφρονας  είναι παρορμητικός  (Παρ. 14/ιδ’ 16,29). Επειδή ο  άφρονας 
πιστεύει ότι έχει την αλήθεια, δεν κάθεται να  σκεφτεί. Οι αντιδράσεις  του 
είναι γρήγορες και τις περισσότερες φορές παρορμητικές.
Ο άφρονας  καταπιέζει τους  άλλους (Παρ. 14/ιδ’ 21,31). Η  καταπίεση και η 
έλλειψη ανοχής  είναι χαρακτηριστικά του  άφρονα. ∆εν είναι ανεκτικός 
στους  άλλους  και τους  συμπεριφέρεται περιφρονητικά  (δείτε ∆αν. 7/ζ’ 25, 
8/η’ 11,12). 
ΣΚΕΨΗ: Εύκολα βλέπουµε  τα χαρακτηριστικά του άφρονα στους άλλους, στον εαυτό µας 
όµως τα βλέπουµε; Ποια από  αυτά τα ελαττώµατα του χαρακτήρα έχουµε και πρέπει µε 
τη χάρη του Θεού να ξεπεράσουµε; 



∆ευτέρα 2 Φεβρουαρίου 

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ 

∆ιαβάστε ξανά Παρ. 14/ιδ’. Τι διαβάζουμε για τους σοφούς; 
Ο σοφός μιλάει με ταπεινοφροσύνη (Παρ. 14/ιδ’ 3). Ο  σοφός ελέγχει τα 
λόγια  του. Η  σιωπή του είναι ένδειξη  έλλειψης  αλαζονείας. Ξέρει ότι μπο- 
ρεί να  κάνει λάθος και έτσι σκέφτεται και υπολογίζει όλες  τις  παραμέ- 
τρους. Επίσης, παραμένει σιωπηλός επειδή  είναι δεκτικός στο  να  ακούει 
και να μάθει από τους άλλους. 
Ο σοφός εκτιμά  τη μάθηση και τη γνώση (Παρ. 14/ιδ’ 6, 18). Είναι δύσκο- 
λο  για  τον άφρονα  να μάθει, γιατί του  είναι δύσκολο  να  εκτιμήσει τη μά- 
θηση. Ενώ ο  σοφός  μπορεί εύκολα να  μάθει, λόγω της ταπεινοφροσύνης 
του. Γι’ αυτό  και απολαμβάνει την εμπειρία  της μάθησης  και της αύξησης. 
Επίσης, το γεγονός ότι αναζητά τη σοφία, τον καθιστά σοφό. 
Ο σοφός είναι προσεκτικός (Παρ. 14/ιδ’ 15). Ο σοφός ξέρει ότι η  αμαρτία 
και το  κακό  είναι υπαρκτά, γι’ αυτό  και προσέχει τα  βήματά  του. ∆εν βασί- 
ζεται στα  συναισθήματα  και στη γνώμη του  αλλά  συνυπολογίζει και ζητά 
συμβουλές. Είναι πάντοτε προσεκτικός μ’ αυτά  που  ακούει και διαχωρίζει 
το καλό από το κακό (Α’ Θεσ. 5/ε’ 21). 
Ο σοφός  είναι ήρεμος (Παρ. 14/ιδ’ 29,33). Ο σοφός  είναι ήρεμος επειδή 
δεν βασίζεται στις δικές του οδούς  αλλά  βαδίζει σύμφωνα  με τις  ουράνιες 
(Παρ. 14/ιδ’ 14). Η  πίστη του στον Θεό  είναι που του επιτρέπει να μένει 
ήρεμος και να ασκεί αυτοέλεγχο  (Ησ. 30/λ’ 15). Ο  φόβος  του Κυρίου είναι 
που τον εμψυχώνει (Παρ. 14/ιδ’ 26). 
Ο σοφός  είναι φιλεύσπλαχνος και συμπονετικός (Παρ. 14/ιδ’ 21,31). Οι 
εντολές, «θέλεις  αγαπά  Κύριον τον Θεόν σου» και «θέλεις  αγαπά  τον 
πλησίον σου», είναι όμοιες (Μάρκο  12/ιβ’ 30,31). ∆εν μπορούμε να  αγα- 
πάμε τον Θεό  και την ίδια στιγμή να συμπεριφερόμαστε άσχημα στο  συ- 
νάνθρωπό  μας. Η  πίστη μας  εκδηλώνεται με τον τρόπο  που  συμπεριφε- 
ρόμαστε στους άλλους, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη. 
ΣΚΕΨΗ: «∆εν έχουµε συνειδητοποιήσει πώς πολλοί από µας βαδίζουµε σύµφωνα µ’ 
αυτά που βλέπουµε και όχι µε βάση την πίστη. Πιστεύουµε εκείνα τα οποία βλέπουµε και 
δεν εκτιµούµε τις πολύτιµες υποσχέσεις που µας δίνει ο Λόγος Του.» Ε. Χουάιτ, Our High 
Calling, σ. 85. Τι σηµαί- νει να βαδίζεις µε  πίστη, και όχι βάση  των όσων βλέπεις; Πώς 
µπορούµε να το επιτύχουµε; 



Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 

«ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» 

«Οι οφθαλμοί του  Κυρίου είναι εν παντί τόπω, παρατηρούντες  κακούς και 
αγαθούς» (Παρ. 15/ιε’ 3). Πώς  σας κάνει να  αισθάνεστε αυτό  το  εδάφιο, 
και γιατί; 
Στα  επόμενα  δύο  κεφάλαια  το  ύφος  αλλάζει. Το  περιεχόμενο  είναι πιο 
θεολογικό  και η  παρουσία  του  Κυρίου  είναι πιο  έκδηλη σε σχέση με τις 
προηγούμενες παροιμίες. Μαθαίνουμε επίσης  κάτι θαυμάσιο  για  Εκείνον: 
οι οφθαλμοί Του είναι παντού (Παρ. 15/ιε’ 3). 
Η  συναίσθηση της  παρουσίας του  Κυρίου είναι ακριβώς  αυτό  που οι Ισ- 
ραηλίτες αποκαλούσαν «φόβο  του Κυρίου». Τον ίδιο  συσχετισμό  βρί- 
σκουμε και στους  Ψαλμούς: «Ιδού, ο  οφθαλμός του Κυρίου  είναι επί τους 
φοβουμένους αυτόν» (Ψαλμ. 33/λγ’ 18). Παρομοίως, ο  Ιώβ περιγράφει τον 
Θεό  ως  Εκείνον που κοιτάζει ως τα  πέρατα  της γης  και βλέπει τι συμ- 
βαίνει κάτω από  τους  ουρανούς  (Ιώβ 28/κη’ 24). Έτσι, ο  Ιώβ  συμπεραίνει 
ότι «ο φόβος του Κυρίου, ούτος είναι η σοφία» (Ιώβ 28/κη’ 28). 
Αυτή η παροιμία  μάς  θυμίζει την ικανότητα  του Θεού να  βλέπει το  καλό  και 
το  κακό  όπου  και αν βρίσκονται. Όπως  ο  Σολομών αντιλήφθηκε ότι η 
αληθινή σοφία  είναι η ικανότητα  να  διακρίνεις  το  καλό  από  το  κακό  (Α’ 
Βασ. 3/γ’ 9). Η επίγνωση του  ότι ο  Θεός  βλέπει ό,τι κάνουμε, ακόμη και 
όταν οι άλλοι δεν μας  βλέπουν, μας βοηθά να  πράττουμε το  καλό  απο- 
φεύγοντας το  κακό. Αυταπατόμαστε εάν νομίζουμε ότι ο  Θεός  δεν μας 
βλέπει όταν πράττουμε το  κακό, γιατί ακόμη κι αν σήμερα  ξεφύγουμε, 
κάποια μέρα θα κριθούμε. 
Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί γιατί, «δεν είναι ουδέν κτίσμα  αφανές ε- 
νώπιον αυτού, αλλά πάντα  είναι γυμνά  και τετραχηλισμένα  εις τους οφ- 
θαλμούς αυτού, προς ον έχομεν να δώσωμεν λόγον» (Εβρ. 4/δ’ 13). 
ΣΚΕΨΗ: ∆ιαβάστε Παρ. 15/ιε’ 3, Ησ. 5/ε’ 20 και Εβρ. 5/ε’ 14. Ποιο σηµα- ντικό  µήνυµα 
εµπεριέχουν αυτά τα εδάφια για µας όπου οι έννοιες καλό και κακό συγχέονται ιδιαίτερα 
στην εποχή µας, καθώς οι άνθρωποι τις θεωρούν ως κάτι το  σχετικό, ή ως ορισµούς 
άνευ  σηµασίας πέραν από  αυτή που οι ίδιοι οι άνθρωποι δίνουν; Γιατί αυτή η άποψη για 
το καλό και το κακό είναι λανθασµένη, και µάλιστα πολύ επικίνδυνη; 



Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

∆ιαβάστε Παρ. 15/ιε’. Γιατί η χαρά  είναι τόσο  σημαντικό  προσόν για  τον 
άνθρωπο; 
Στην Αγία  Γραφή δεν δίνεται πουθενά  υπόσχεση για  μία ζωή  χωρίς  δοκι- 
μασίες. Όπως ο  Ίδιος ο  Ιησούς είπε: «αρκετόν είναι εις την ημέραν το  κα- 
κόν αυτής» (Ματθ. 6/ς’ 34). Στις  Παρ. 15/ιε’ 15 διαβάζουμε ότι εκείνος 
που  έχει χαρά  στην καρδιά  του  θα  περάσει πιο  ανώδυνα  τις άσχημες η- 
μέρες. Πόνος, θλίψη, και δοκιμασίες  θα  έρθουν, και πολλές  φορές δεν θα 
μπορούμε να ελέγξουμε το  πότε και το  πώς. Εκείνο  όμως  το  οποίο  μπο- 
ρούμε να  ελέγξουμε, έστω  και σε έναν βαθμό, είναι το  πώς  επιλέγουμε να 
τα αντιμετωπίσουμε. 
∆ιαβάστε Παρ. 15/ιε’ 14,23. Ποια  είναι η συμβολή του Θεού σ’ αυτή τη 
χαρά; 
Παρότι στο  εδάφιο  δεν αναφέρεται συγκεκριμένα  ο  λόγος  της  χαράς, από 
τα εδ. 13 και 14 καταλαβαίνουμε ότι «καρδία ευφραινομένη» είναι «η 
καρδία  του συνετού (που) ζητεί γνώσιν». Έχει στην καρδιά του  πίστη και 
αποβλέπει στη  λύτρωση, πίσω  από  την παρούσα  δοκιμασία. Γι’ αυτό  η 
πίστη στον Θεό  είναι σημαντική, γι’ αυτό  είναι απαραίτητη η προσωπική 
μας εμπειρία  με τον Θεό  και την αγάπη Του. Γιατί τότε, ανεξαρτήτου  της 
δοκιμασίας  και της  θλίψης, θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με σύνε- 
ση και υπομονή, επειδή θα γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού. 
Στις  Παρ. 15/ιε’ 23  βλέπουμε μία  άλλη σημαντική ιδέα. Η  χαρά έρχεται 
κυρίως από  αυτά  που προσφέρουμε και όχι τόσο  από  αυτά που  λαμβά- 
νουμε. Ο  καλός λόγος  που θα  πούμε στους  άλλους θα  μας δώσει χαρά. 
Και ποιος  δεν έχει δει τις  ευλογίες που έρχονται όταν βοηθά  τους άλλους 
είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε και με τα  δύο  μαζί; Όπως  έχουμε ήδη δει 
στις Παροιμίες, τα λόγια έχουν μεγάλη δύναμη. Μπορούν να  κάνουν με- 
γάλο  καλό, αλλά  και μεγάλο  κακό. Και πόσο  καλό  γίνεται όταν ωφελούν 
όχι μόνο  εκείνον στον οποίον έγινε το  καλό, αλλά  και εκείνον που  το  έκα- 
νε. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο καλά γνωρίζετε, από προσωπική  εµπειρία, την αγάπη του Θεού; Τι 
µπορείτε να κάνετε που θα σας βοηθήσει να ανοίξετε την καρδιά σας σ’ αυτήν την τόσο 
σηµαντική αλήθεια; Σκεφτείτε πόσο καλύτερη θα ήταν η  ζωή  σας εάν γνωρίζατε 
πραγµατικά την αγάπη του Θεού. 



Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 

Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Όλοι ονειρευόμαστε και κάνουμε σχέδια, και τότε τα  πράγματα  εξελίσσο- 
νται διαφορετικά, άλλοτε προς  το  καλύτερο  και άλλοτε προς το 
χειρότερο. Η Αγία Γραφή αναγνωρίζει την αξία της ανθρώπινης  ευθύνης 
και ελευθε- ρίας. Ωστόσο, μας διαβεβαιώνει ότι ο  Θεός  έχει τον έλεγχο 
στην εξέλιξη των γεγονότων (δείτε Παρ. 20/κ’ 24, 21/κα’ 31 και ∆αν. 2/β’ 
και 7/ζ’). 
Τι διαβάζουμε στις Παρ. 16/ις’ 1; Πώς κατανοούμε αυτό το εδάφιο; 
Προετοιμαζόμαστε και κάνουμε σχέδια, αλλά  η τελευταία λέξη είναι του 
Θεού. Αυτό  δεν σημαίνει ότι οι προετοιμασίες  που κάνουμε είναι άσκο- 
πες. Όταν όμως ζούμε με πίστη, και αφήσουμε τα  σχέδια  μας  να  τα  ανα- 
λάβει ο  Θεός, τότε Εκείνος θα  τα  κατευθύνει (Παρ. 16/ις’ 9) και θα  τα  στε- 
ρεώσει (Παρ. 16/ις’ 3). Ακόμη και οι ενέργειες των εχθρών μας  θα  χρησι- 
μοποιηθούν προς όφελός μας (Παρ. 16/ις’ 4,7). 
Αν και αυτές οι ιδέες  δεν είναι ευκολονόητες, πρέπει να  μας  παρηγορούν 
και να μας βοηθούν να  εμπιστευόμαστε τον Θεό  στις δυσκολίες, ακόμη και 
όταν τα  πράγματα εξελίσσονται άσχημα  και αντίθετα  από  τα  σχέδια  μας. 
Όταν μάθουμε να παραδινόμαστε στον Θεό, τότε θα  είμαστε σίγου- ροι 
για  την καθοδήγησή Του, ακόμη και στις πιο  δύσκολες στιγμές. ∆ιαβάστε 
Παρ. 16/ις’ 18,19. Ποια είναι η θέση της  φιλοδοξίας  στην αν- θρώπινη 
επιτυχία; 
Όπως πάντα, η Αγία  Γραφή μας  προειδοποιεί για  την υπερηφάνεια. Ε- 
ξάλλου, ως αμαρτωλοί, υπάρχει κάτι για  το  οποίο  μπορούμε να  είμαστε 
υπερήφανοι; Και ποιο  άλλο  ελάττωμα  άλλωστε έρχεται σε απόλυτη  αντί- 
θεσή με τον χαρακτήρα  του  Θεού απ’ ό,τι η υπερηφάνεια, η  πρώτη αμαρ- 
τία; (∆είτε Ιεζ. 28/κη’ 17). Ο Ιησούς μίλησε σκληρά για εκείνους που  απο- 
ζητούν τη  δόξα, και παρότρυνε τους μαθητές Του να  επιδιώκουν την τα- 
πεινοφροσύνη (Ματθ. 20/κ’ 26-28). 
∆ιαβάστε Παρ. 16/ις’ 33. Τι ρόλο έχει η τύχη στην ανθρώπινη επιτυχία; 
Η  Αγία  Γραφή δεν αφήνει περιθώρια για  την τύχη. Όταν οι άλλοι πιστεύ- 
ουν ότι τα  γεγονότα  εξελίσσονται κατά τύχη, εμείς μπορούμε να  έχουμε 
εμπιστοσύνη στον Θεό που έχει τον πλήρη έλεγχο. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς το γεγονός της Μεγάλης ∆ιαµάχης µας βοηθά να κατανοή- σουµε  το γιατί 
συµβαίνουν κάποια πράγµατα; 



Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ∆ύση ηλίου: 17:53’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Απ’ αρχής ο  Σατανάς  περιέγραψε στους  ανθρώπους  τα  οφέλη που κερ- 
δίζονται με την παράβαση. Με αυτόν τον τρόπο  εξαπάτησε αγγέλους. Με 
αυτόν τον τρόπο  έβαλε σε πειρασμό  τον Αδάμ και την Εύα  ώστε να  α- 
μαρτήσουν. Και με αυτόν τον τρόπο  οδηγεί ακόμη πλήθη  ανθρώπων να 
δείξουν ανυπακοή  στο  Θεό. Το  μονοπάτι της  παράβασης το  παρουσιάζει 
ελκυστικό, “αλλά τα τέλη (αυτού) φέρουσιν εις θάνατον” (Παρ. 14/ιδ’ 12). 
Μακάριοι είναι εκείνοι οι οποίοι αποτολμώντας να το  ακολουθήσουν, γυ- 
ρίζουν πίσω  εγκαίρως, έχοντας μάθει πόσο  πικροί είναι οι καρποί της 
αμαρτίας.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 722,723. 
«Τίποτε δεν συντελεί περισσότερο  στην καλυτέρευση της υγείας  από  το 
πνεύμα της  ευγνωμοσύνης και της δοξολογίας. Αποτελεί επιτακτικό  κα- 
θήκον μας  να αποφεύγουμε τη  μελαγχολία, τις  δυσάρεστες σκέψεις και τα 
δυσάρεστα αισθήματα. Αυτό  είναι εξίσου σημαντικό  καθήκον όσο  και το  να 
προσευχόμαστε. Αν ο  προορισμός μας  είναι ο  ουρανός, πώς μπο- ρούμε 
να  βαδίζουμε σαν μία  πένθιμη συνοδεία, όλο  βογγητά  και παρά- πονα  σε 
ολόκληρο  το  δρόμο  προς  το  σπίτι του  Πατέρα μας; Αυτοί που  θεωρούνται 
Χριστιανοί και διαρκώς παραπονούνται και νομίζουν ότι η χαρά  και η 
ευτυχία είναι αμαρτία, δεν έχουν πραγματική θρησκεία.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 
225,226. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1. Γιατί είναι σημαντικό  να  ξέρουμε ότι έχουμε περιορισμένη εικόνα  της 
πραγματικότητας; Ποια πράγματα  ξέρουμε ότι υπάρχουν και δεν μπο- 
ρούμε ωστόσο  να  τα  δούμε; Για παράδειγμα, πόσα ραδιοκύματα υπάρ- 
χουν στον αέρα  και δεν μπορούμε να  τα  δούμε, να τα ακούσουμε και να 
τα αισθανθούμε; Πώς αυτό  μας βοηθάει να καταλάβουμε πόσο  περιορι- 
σμένες  είναι οι αισθήσεις μας; Πώς αυτό  θα  μας βοηθήσει να  συνειδητο- 
ποιήσουμε και την ύπαρξη άλλων πραγμάτων που δεν μπορούμε να 
δούμε, όπως για παράδειγμα τους αγγέλους; 
2. Γιατί είναι σημαντικό  να  κατανοήσουμε την ύπαρξη της  ελευθερίας  της 
ανθρώπινης βούλησης και θέλησης, παρότι ο  Θεός  έχει τον απόλυτο  έ- 
λεγχο; Αν και αυτές οι έννοιες (ελευθερία  ανθρώπινης επιλογής και κυρι- 
αρχία  του Θεού) δείχνουν να  αντιτίθενται, ωστόσο, βρίσκονται στην Αγία 
Γραφή. Πώς εναρμονίζονται; 



Μελέτη 7: Για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ∆ΙΑΜΑΧΕΣ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Καλήτερον ξηρόν ψωµίον, και ειρήνη µετ’ αυτού, παρά οίκον πλήρη 
θυµάτων µετά έριδος.» Παροιµίες 17/ιζ’ 1. 
Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 17/ιζ’, Α’ Κορ. 13/ιγ’ 5-7, Ιωάν. 8/η’ 1-
11, Παρ. 18/ιη’, Παρ. 19/ιθ’, ∆ευτ. 24/κδ’ 10-22. 

Για μία ακόμη φορά βλέπουμε στις  Παροιμίες να αποδοκιμάζεται η  απα- 
τηλότητα. Μπορεί να  φαίνεται ότι έχουμε όλα όσα  ο  κόσμος προσφέρει, 
πλούτη, δύναμη, δόξα  και ευχαρίστηση, αλλά πίσω από  όλα  αυτά  κρύβο- 
νται εντάσεις  και δυστυχία. Και η αιτία  αυτών των εντάσεων και των δυ- 
στυχιών πιθανόν να είναι ο  πλούτος και η  ευχαρίστηση  που  οι άνθρωποι 
πασχίζουν τόσο  πολύ  να  αποκτήσουν. Όπως  λέει μία  Αιγυπτιακή  παροι- 
μία: «Καλύτερα  ψωμί με ευφραινόμενη  καρδιά, παρά  πλούτη  με στενα- 
χώρια.» Miriam Lichtheim, «Instructions», Ancient Egyptian Literature: A 
Book of Readings, τομ. II, σ. 156. Σύμφωνα  με το  βιβλίο  των Παροιμιών, το 
πρώτο  βήμα  για την επίλυση του προβλήματος είναι να  αναγνωρίσου- με 
τις προτεραιότητές  μας: Οι ειρηνικές  σχέσεις είναι πιο  σημαντικές  από  τα 
πλούτη (Παρ. 17/ιζ’ 1). Εκείνο  το  οποίο  έχει σημασία  δεν είναι το  πόσο 
πολλά  έχουμε, αλλά εμείς οι ίδιοι. Η συμβουλή που  ακολουθεί, βοηθάει 
στον επαναπροσδιορισμό  αυτής της  προτεραιότητας και μας  οδηγεί στην 
εσωτερική ειρήνη που συμβάλλει στην ευτυχία μας. 



Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 

ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ 

∆ιαβάστε Παρ. 17/ιζ’ 9, 19/ιθ’ 11. Ποιο  σημαντικό  σημείο  τονίζεται σ’ αυτά 
τα εδάφια; Πώς  πρέπει να  αντιμετωπίζουμε εκείνους που πέφτουν σε 
παραπτώματα; 
Όταν κάποιος  σφάλλει, εύκολα μπαίνουμε στον πειρασμό  να το  διαδώ- 
σουμε. Ακούσατε τι έκανε; Παρότι δείχνουμε ότι αυτή η πράξη είναι απο- 
κρουστική  στα μάτια  μας, ωστόσο  θέλουμε να πούμε στους  άλλους  τι συ- 
νέβη. Με άλλα λόγια, κουτσομπολεύουμε, και γι’ αυτό  ακριβώς προειδο- 
ποιούμαστε, επειδή αυτή  η συμπεριφορά  «χωρίζει τους  στενότερους  φί- 
λους». Εξάλλου, τι φίλοι είστε αν διαδίδεται τα  λάθη των φίλων σας; 
Αντιθέτως, μας  δίνετε η συμβουλή να  καλύψουμε το  λάθος. Αυτό  φυσικά 
δεν σημαίνει να κρύψουμε την αμαρτία  και να  συμπεριφερθούμε σαν να 
μην έγινε τίποτα  – κανένα  λάθος. Η  αμαρτία  που καλύπτεται, εξακολουθεί 
να  υπάρχει και ας είναι κρυμμένη. Στην πραγματικότητα, ο  εβραϊκός όρος 
για  το  «κρύπτεις» σημαίνει συγχωρεί (Ψαλμ. 85/πε’ 2, Νεεμ. 4/δ’ 5). Στο 
λάθος που κάνει κάποιος πρέπει να ανταποκρινόμαστε με αγάπη, και όχι 
με κουτσομπολιό. 
∆ιαβάστε Παρ. 17/ιζ’ 17 και Α’ Κορ. 13/ιγ’ 5-7. Πώς  μας βοηθάει η αγάπη 
να αντιμετωπίζουμε τα λάθη των φίλων μας; 
∆εν αγαπάμε τους φίλους ή τον σύντροφό  μας επειδή  είναι τέλειοι, αλλά 
τους αγαπάμε παρόλα τα  λάθη και τα  ελαττώματά  τους. Μόνο  μέσω  της 
αγάπης  μαθαίνουμε να  μην κατακρίνουμε τους  άλλους, επειδή και εμείς 
είμαστε ένοχοι εξαιτίας των λαθών μας. Μπορούμε να  τους  παρηγορή- 
σουμε και να  βρούμε τρόπους  να  τους  βοηθήσουμε να  το  ξεπεράσουν. 
Εξάλλου γιατί είναι οι φίλοι αν όχι για τέτοιες περιπτώσεις; 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε  κάποια φορά που νιώσατε άσχηµα για κάποιο σφάλ- µα σας και 
συγχωρώντας σας, σας παρηγόρησαν. Πώς αισθανθήκατε; ∆εν θα πρέπει να κάνετε και 
εσείς το ίδιο στους άλλους; 



∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου 

ΕΣΩ ∆ΙΚΑΙΟΣ! 

Η  αληθινή  αγάπη δεν είναι τυφλή. Το  γεγονός ότι θα «κρύψουμε» τα λάθη 
του άλλου από  αγάπη, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουμε και δεν αναγνωρί- 
ζουμε την αμαρτία. Η  αγάπη και η  δικαιοσύνη πηγαίνουν μαζί. Ο  Εβραϊ- 
κός  όρος  για  τη «δικαιοσύνη», tsedeq, σημαίνει επίσης «αγάπη», «ευ- 
σπλαχνία». ∆εν μπορούμε να δείξουμε πραγματική ευσπλαχνία  εάν δεν 
είμαστε δίκαιοι, και δεν μπορούμε να  είμαστε δίκαιοι εάν δεν έχουμε ευ- 
σπλαχνία και αγάπη. Αυτές οι δύο έννοιες είναι αλληλένδετες. 
Για παράδειγμα, η  ευσπλαχνία  προς  τους  πτωχούς  δεν πρέπει να  γίνεται 
εις  βάρος της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό  και στην Έξ. 23/κγ’ 3 λέει να  μη δίνε- 
ται στους φτωχούς  ιδιαίτερη εύνοια  στη δίκη. Εφόσον η  αγάπη μάς  υπο- 
χρεώνει να  βοηθάμε τους φτωχούς, θα  είναι άδικο  να  τους ευνοούμε όταν 
σφάλλουν, μόνο  και μόνο  επειδή  είναι φτωχοί. Η  δικαιοσύνη και η  αλή- 
θεια  πρέπει να  συμβαδίζουν με την αγάπη και το  έλεος. Αυτή είναι η σω- 
στή ισορροπία  που  χαρακτηρίζει τον νόμο  του  Θεού η οποία  παρουσιάζε- 
ται στις Παροιμίες. 
∆ιαβάστε Παρ. 17/ιζ’ 10, 19/ιθ’ 25. Τι διαβάζουμε για  την σπουδαιότητα 
του ελέγχου και της επίπληξης; 
∆εν είναι τυχαίο  το  εδάφιο  Παρ. 17/ιζ’ 10 ακολουθεί την προτροπή  να  κα- 
λυφθεί το  λάθος  με αγάπη  (Παρ. 17/ιζ’ 9). Η  αναφορά του ελέγχου που 
γίνεται βασισμένος  στην αγάπη, θέτει την αγάπη  στη σωστή θέση. Στο 
κείμενο δίνεται η εικόνα μίας έντονης επίπληξης. 
∆ιαβάστε Ιωάν. 8/η’ 1-11. Πώς  αντιμετωπίζει ο  Ιησούς  τη φανερή  αμαρτί- 
α; 
«Με τη συγχώρηση αυτής  της  γυναίκας  και με την ενθάρρυνση που της 
έδωσε για  να  ζήσει μία  καλύτερη  ζωή, ο  χαρακτήρας του  Χριστού  ακτινο- 
βολεί στα πλαίσια  της  ομορφιάς της  τέλειας  δικαιοσύνης. Χωρίς να  δικαι- 
ολογεί την αμαρτία  ούτε και να  μειώνει το  αίσθημα  της ενοχής, ο  Χριστός 
αποβλέπει όχι στο  να  καταδικάσει αλλά στο  να σώσει. Το  μόνο  που είχε να 
προσφέρει στην αμαρτωλή αυτή γυναίκα  ο  κόσμος ήταν η καταδίκη  και ο 
χλευασμός, αλλά  ο  Ιησούς  προφέρει λόγια  παρηγοριάς και ελπίδας. Ο 
Αναμάρτητος  ευσπλαχνίζεται την αδυναμία  της  αμαρτωλής και της τεί- νει 
χέρι βοηθείας. Ενώ οι υποκριτικοί Φαρισαίοι την καταδικάζουν, ο  Ιη- σούς 
της λέγει, “Ύπαγε, και εις το εξής μη αμάρτανε.”» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 435. 



Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ 

∆ιαβάστε Παρ. 18/ιη’. Παρά  τα διαφορετικά θέματα  που παρουσιάζονται, 
εστιάστε στο  μήνυμα  που δίνεται για  τα  λόγια. Ποιες σημαντικές έννοιες 
αναφέρονται σχετικά μ’ αυτά που λέμε αλλά και μ’ αυτά που δεν λέμε; 
Και πάλι βλέπουμε τη δύναμη  των λόγων και σ’ αυτήν την περίπτωση 
βλέπουμε πως  οι ανόητοι χρησιμοποιούν το  στόμα  τους  προς καταστρο- 
φή  τους. Το  εδ. 13  είναι ιδιαίτερα  διαφωτιστικό. Είναι πολύ εύκολο  να  μι- 
λήσεις  πριν ακούσεις και αντιληφθείς αυτά  που σου ειπώθηκαν. Πόσες 
φορές  θα  είχαν αποφευχθεί άσχημες καταστάσεις και αδικαιολόγητος  πό- 
νος εάν ακούγαμε προσεκτικά  προτού  μιλήσουμε; Είναι αλήθεια  ότι ορι- 
σμένες φορές η σιωπή είναι η καλύτερη ανταπόκριση. 
∆ιαβάστε Παρ. 18/ιη’ 4. Γιατί τα λόγια  των σοφών είναι σαν «ύδατα βαθέ- 
α»; 
Η  εικόνα  των βαθιών νερών χρησιμοποιείται στις  Παροιμίες  για  να  απει- 
κονίσει τη σοφία  (Παρ. 20/κ’ 5). Μ’ αυτόν τον τρόπο  φανερώνεται η σιω- 
πή, η  βαθύτητα  και τα  πλούτη. Οι σοφοί δεν είναι επιφανειακοί. Μιλάνε 
μετά από προσωπικό συλλογισμό και εμπειρία. 
∆ιαβάστε Παρ. 18/ιη’ 21. Ποια η σημασία του εδαφίου; 
Για μία  ακόμη φορά  οι Παροιμίες λένε κάτι που γνωρίζουμε ήδη: τα  λόγια 
έχουν μεγάλη δύναμη είτε για  καλό  είτε για  κακό, είτε για  ζωή είτε για  θά- 
νατο. Πρέπει λοιπόν να  είμαστε ιδιαίτερα  προσεκτικοί με το  πώς  χειριζό- 
μαστε τη γλώσσα μας. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τα λόγια κάποιου που σας πλήγωσαν πολύ. Πώς αυτή η εµπειρία σάς 
βοήθησε να δείτε τη δύναµη των λόγων; Τι σας δίδαξε  για το πόσο  προσεκτικοί πρέπει 
να είσαστε µε αυτά που λέτε; 



Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

ΟΙ ∆ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

∆ιαβάστε Παρ. 18/ιη’ 2. Γιατί οι ανόητοι δεν χρειάζονται χρόνο  για  να 
σχηματίσουν την άποψη τους; 
Οι ανόητοι είναι τόσο  σίγουροι για  τον εαυτό  τους και τόσο  ανυπόμονοι να 
εκφράσουν την άποψή τους που  δεν ενδιαφέρονται να  μάθουν από  τους 
άλλους. Το  κλειστό  μυαλό  προχωρά  παράλληλα  με τα  ανοικτά  στό- ματά 
τους. Αυτός  είναι ένας  ολέθριος συνδυασμός. Πρέπει να  είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί ώστε να  μην κάνουμε το  ίδιο  λάθος, ιδιαίτερα  σε θέματα για 
τα οποία είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε δίκιο. 
Εξάλλου, πόσες  φορές  πιστεύαμε ότι είχαμε δίκιο  σε κάτι, και στο  τέλος 
αποδείχτηκε ότι είχαμε άδικο; Αυτό  φυσικά  δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
είμαστε σταθεροί στις  απόψεις μας αλλά να  έχουμε πνεύμα  ταπεινό  γιατί 
κανένας δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται πάντα μόνο  το  σωστό. Ακόμη  κι 
όταν έχουμε όντως το  σωστό, πολλές φορές  η  αλήθεια  είναι βαθύτερη 
από αυτό που κατανοούμε ή αντιλαμβανόμαστε. 
∆ιαβάστε Παρ. 18/ιη’ 17. Ποιο σημαντικό σημείο μας δίνεται; 
Μόνο  ο  Θεός  έχει τη δυνατότητα να  δει όλες  τις  πλευρές  ενός ζητήματος 
(Παρ. 15/ιε’ 3). Εμείς, αντιθέτως έχουμε περιορισμένη εικόνα  των πραγ- 
μάτων, που περιορίζεται ακόμη περισσότερο  όταν εμμένουμε σε μία θέση 
σε ζητήματα  που κρίνουμε ιδιαίτερα  σημαντικά. Ως  γνωστόν, υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο  πλευρές σε κάθε ιστορία, και όσο  περισσότερες  πληρο- 
φορίες  έχουμε τόσο  πιο  σωστή  είναι η  άποψη  που  θα  σχηματίσουμε πά- 
νω στο θέμα. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάποια περίπτωση  που  ήσασταν σίγουροι για κάτι, για µία άποψη 
που πιθανόν είχατε  σ’ όλη σας τη ζωή, και αργότερα διαπι- στώσατε ότι κάνατε  λάθος. Τι 
δείχνει αυτό  για την ανάγκη να είστε ανοι- κτοί στην πιθανότητα ότι µπορεί να κάνετε 
λάθος σε πράγµατα που υπο- στηρίζετε ακόµη και τώρα; 



Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΦΙΛΑΛΗΘΕΙΣ 

Κάποιος βασιλιάς έπρεπε να  ορίσει νέο  υπουργό  σε μία  καίρια θέση  στο 
βασίλειό  του. Γι’ αυτόν το  λόγο  διοργάνωσε έναν ιδιαίτερο  διαγωνισμό  για 
το  ποιος  θα  έλεγε το  μεγαλύτερο  ψέμα. Όλοι οι υπουργοί συμμετείχαν 
στον διαγωνισμό, και ο  καθένας  προσπαθούσε να πει το  μεγαλύτερο  ψέ- 
μα. Αλλά  ο  βασιλιάς  δεν έμεινε ικανοποιημένος  από  τα  ψέματά  τους. Έ- 
τσι, ρώτησε τον πιο  στενό  και έμπιστο  σύμβουλό  του: «Εσύ  γιατί δεν 
συμμετέχεις;» Ο σύμβουλος  απάντησε, «Συγνώμη  που  θα σε απογοη- 
τεύσω Βασιλιά μου, αλλά δεν μπορώ να συμμετέχω.» 
«Και γιατί όχι;» τον ρώτησε ο  βασιλιάς. «Επειδή, δεν λέω ψέματα,» απά- 
ντησε ο  σύμβουλος. Κι έτσι ο  βασιλιάς  αποφάσισε να δώσει στον σύμ- 
βουλο  τη θέση. Ως  αμαρτωλοί, είναι πολύ εύκολο  να  πούμε ψέματα, γι’ 
αυτό πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί με τα λόγια μας. 
∆ιαβάστε Παρ. 19/ιθ’. Αν και υπάρχουν πολλά  θέματα  σ’ αυτό  το  κεφά- 
λαιο, τι διαβάζουμε για το ψέμα; 
Το  βιβλίο  των Παροιμιών κρατά  ένα  υψηλό  ηθικό  κριτήριο. Καλύτερα  να 
παραμείνεις  φτωχός, ακόμη και να ζημιωθείς, από  το  να  πεις  ψέματα για 
να  προωθηθείς. Από  το  να θυσιάσεις  την ακεραιότητά σου  (Παρ. 19/ιθ’ 1), 
να  εξαπατήσεις, ή να  χάσεις την αξιοπιστία σου  (Παρ. 19/ιθ’ 22), κα- 
λύτερα να είσαι φτωχός. 
∆ιαβάστε Παρ. 19/ιθ’ 9. Ποια είναι η ευθύνη ενός μάρτυρα; 
Το  ψέμα  από  μόνο  του είναι επιζήμιο  αλλά  η ψευδομαρτυρία στο  δικα- 
στήριο  είναι ακόμη χειρότερη. Σε πολλές  χώρες η ψευδορκία  θεωρείται 
έγκλημα  και μάλιστα  σοβαρό. Ο μάρτυρας υποχρεούται να  δώσει πιστή 
μαρτυρία. ∆εν είναι τυχαίο  ότι μετά  το  εδάφιο  αυτό  ακολουθούν οι φρά- 
σεις, «φίλος  του διδόντος ανθρώπου» (Παρ. 19/ιθ’ 6) και «τον πτωχόν 
μισούσι πάντες οι αδελφοί αυτού, πόσω μάλλον θέλουσιν αποφεύγει αυ- 
τόν οι φίλοι αυτού;» (εδ. 7). Το  θέμα  είναι ότι η  μαρτυρία  δεν πρέπει να 
επηρεάζεται από  δωροδοκίες  ή από  την κοινωνική θέση αυτών για  τους 
οποίους καλούνται να μαρτυρήσουν. 
ΣΚΕΨΗ: ∆ιαβάστε ∆ευτ. 24/κδ’ 10-22. Ποια σηµαντική αρχή βλέπουµε και πώς πρέπει 
να την εφαρµόσουµε σε µας και στη σχέση µας ι µε εκεί- νους που έχουν ανάγκη; 



Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ∆ύση ηλίου: 18:00’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Το  κουτσομπολιό  και ο  ψιθυρισμός είναι τακτικές  του  Σατανά  για να 
σπείρει διαμάχες  και έριδες, να χωρίσει φίλους  και να  κλονίσει την πίστη 
πολλών στην αλήθεια  των θέσεών μας. Οι αδελφοί είναι έτοιμοι να μιλή- 
σουν για  τα  λάθη των άλλων και ιδιαίτερα εκείνων που  φέρνουν απτόητοι 
το  μήνυμα επίπληξης και προειδοποίησης που έλαβαν από  τον Θεό.» Ε. 
Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 4, σ. 195. 
«Τα  παιδιά  των παραπονεμένων ακούνε προσεκτικά  το  δηλητήριο  της 
δυσαρέσκειας. Έτσι, οι γονείς κλείνουν το  δρόμο  με τον οποίο  η καρδιά 
των παιδιών τους  μπορεί να προσεγγιστεί. Πόσες  οικογένειες σπέρνουν 
αμφιβολίες  και απορίες! Ξεψειρίζουν τον χαρακτήρα  των φίλων τους και 
τον σερβίρουν σαν εκλεκτό  επιδόρπιο. Συκοφαντίες  ακούγονται τόσο  από 
τους μεγάλους  όσο  και από  τα  παιδιά. Μ’ αυτήν τη στάση ο  Θεός  ατιμάζε- 
ται. Ο  Ιησούς είπε: “καθ’ όσον εκάμετε εις ένα  τούτων των αδελφών μου 
των ελαχίστων, εις  εμέ εκάμετε.” Έτσι, ο  Χριστός προσβάλλεται και βλα- 
σφημείται από εκείνους που συκοφαντούν τους δούλους Του.» σ. 145. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Είναι δύσκολο  όταν εκείνοι που αγαπάς  και ενδιαφέρεσαι γι’ αυτούς 
κάνουν λάθη. Και είναι εύκολο  να  τους  καλύψεις. Πώς μπορούμε να 
βρούμε την ισορροπία  σε αυτές  τις  καταστάσεις; Σίγουρα, πρέπει να  δεί- 
ξουμε χάρη, μιας  και λάβαμε χάρη για τα  λάθη μας. Όμως η  χάρη  δίνει το 
δικαίωμα  στον άλλον να  αμαρτάνει χωρίς  να  δέχεται τις συνέπειες; Ποια 
είναι η σωστή  στάση που πρέπει να  κρατήσουμε σε αυτές τις  περιπτώ- 
σεις;
2. Όπως μελετήσαμε αυτήν την εβδομάδα, τα  περισσότερα  πράγματα σ’ 
αυτήν τη  ζωή είναι περίπλοκα. Ακόμη και εκείνα  για  τα  οποία  έχουμε συ- 
νήθως δίκιο, είναι πιο  περίπλοκα  από  όσο  νομίζουμε. Πώς μπορούμε να 
μάθουμε να είμαστε ανοικτόμυαλοι και όχι ασύνετοι;
3. Πώς γίνεται να πούμε ψέματα δίχως να έχουμε μιλήσει; 



Μελέτη 8: Για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – 20 Φεβρουαρίου

ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Πολλοί άνθρωποι κηρύττουσιν έκαστος την καλο- καγαθίαν αυτού, 
αλλά τις θέλει ευρεί άνθρωπον πιστόν;» Παροιµίες 20/κ’ 6. 
Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 20/κ’, Α’ Κορ. 12/ιβ’ 14-26, Ιερ. 9/θ’ 
23,24, Παρ. 21/κα’, Ματθ. 25/κε’ 35-40, Παρ. 22/κβ’. 

Ως  ένα  βαθμό  (σε μεγάλο  βαθμό  στην πραγματικότητα) είμαστε όλοι προ- 
ϊόντα  του περιβάλλοντός  μας. Αν και η κληρονομικότητα  παίζει σημαντικό 
ρόλο, οι αξίες  που έχουμε, προέρχονται από  την οικογένειά  μας, την εκ- 
παίδευση και τον πολιτισμό  μας. Από  τη  νηπιακή  μας ηλικία  επηρεαζό- 
μαστε από όσα ακούμε και βλέπουμε. 
∆υστυχώς  αυτά  που  ακούμε και βλέπουμε δεν είναι πάντοτε το  καλύτερο 
για  μας. Ο κόσμος γύρω  μας είναι αμαρτωλός και μας  επηρεάζει αρνητι- 
κά. Ωστόσο, έχουμε την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος  και τον Λόγο  του 
Θεού που  μας  παραπέμπουν σε κάτι ανώτερο  και καλύτερο  από  αυ- τό 
που ο κόσμος προσφέρει. 
Αυτή την εβδομάδα  θα  εξετάσουμε διάφορες  παροιμίες  και τις  πρακτικές 
αλήθειες  που  εκφράζουν, αλήθειες που αν τις  ακολουθήσουμε μπορούν 
να  μας βοηθήσουν να  ξεπεράσουμε οποιαδήποτε αρνητική  επιρροή του 
αμαρτωλού αυτού κόσμου, και να προετοιμαστούμε για κάτι καλύτερο. 



Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΣΑΞΙΟΙ 

∆ιαβάστε Παρ. 20/κ’ 12. Τι μας διδάσκει αυτό  το  εδάφιο  για  την αξία  των 
ανθρώπων; 
Σε αντίθεση με την θεωρία της εξέλιξης, σύμφωνα  με την οποία είμαστε 
τυχαία  προϊόντα  του σύμπαντος, η  Αγία  Γραφή  διδάσκει ότι όλοι οι άν- 
θρωποι δημιουργηθήκαμε από  τον Θεό  (δείτε επίσης  Πράξ. 17/ιζ’ 26). 
Αξιοσημείωτο  είναι ότι ο  Thomas  Jefferson υποστήριξε την ισότητα των 
ανθρώπων στο  γεγονός  ότι «δημιουργήθηκαν» από  τον Θεό. Στον Κύριο, 
και μόνο σ’ Αυτόν, οφείλεται η ισότητα που έχουμε. 
Αν και όλοι έχουμε τον ίδιο  ∆ημιουργό, δεν σημαίνει ότι είμαστε και όλοι 
ίδιοι. Ακόμη και οι πανομοιότυποι δίδυμοι δεν έχουν πανομοιότυπη συ- 
μπεριφορά. Στους Κορίνθιους, ο  Παύλος μιλάει για  τις  διαφορές  και τονί- 
ζει ότι δεν πρέπει να  τους δίνουν αίσθηση  ανωτερότητας, αλλά να  τους 
βοηθήσουν να  δούνε την ανάγκη που έχουν ο  ένας για  τον άλλον. «Και δεν 
δύναται ο  οφθαλμός να είπη προς την χείρα, ∆εν έχω  χρείαν σου, ή  πάλιν 
η κεφαλή προς τους πόδας, ∆εν έχω χρείαν υμών» (Α’ Κορ. 12/ιβ’ 21). 
∆ιαβάστε Παρ. 20/κ’ 9. Τι άλλο μας καθιστά ισάξιους; 
Η  αμαρτία  είναι ένας ακόμη  αντισταθμιστής. Στη ρητορική  ερώτηση  της 
παροιμίας, η  απάντηση «κανείς» δείχνει την τραγική και απελπιστική κα- 
τάσταση της  ανθρωπότητας. Όλοι οι άνθρωποι είναι ανίσχυροι και θνητοί, 
και όλα  τα  χρήματα και η δύναμη του κόσμου δεν μπορούν να αλλάξουν 
αυτήν την πραγματικότητα. Ωστόσο, στην Αγία  Γραφή βλέπουμε ότι αυτή 
η κατάσταση δεν πρέπει να  μας απελπίσει, επειδή  με τη  σταυρική  θυσία 
και την ανάσταση του  Ιησού  δίνεται σε όλους, όσο  αμαρτωλοί κι αν είμα- 
στε, η υπόσχεση για αιώνια ζωή. Και αυτή η ζωή είναι το  αποτέλεσμα  της 
πίστης μας σ’ Εκείνον, και όχι αποτέλεσμα των έργων μας. 
«Ο άνθρωπος δεν μπορεί με τα καλά  του έργα να αποκτήσει σωτηρία, 
παρά  μόνο  μέσω της  χάρης που  δέχεται ως αμαρτωλός, επειδή ακριβώς 
πιστεύει στον Ιησού. Πρόκειται για δώρο. Η  δικαίωση μέσω  της  πίστης 
τοποθετείται πάνω  από  τη  διαμάχη. Και όλη αυτή η  διαμάχη  θα  ολοκλη- 
ρωθεί μόλις γίνει ξεκάθαρο  ότι τα  καλά  έργα των αμαρτωλών δεν θα 
μπορέσουν ποτέ να τους  δώσουν την αιώνια ζωή.» Ε. Χουάιτ, Faith and 
Works, σ. 20. 
ΣΚΕΨΗ: Αισθάνεστε ανώτερος ή κατώτερος των άλλων; (Κανονικά δεν πρέπει να 
συγκρίνεστε µε τους άλλους.) Εάν ναι, τι έχει να µας πει ο Σταυρός ως προς την ισότητα;



∆ευτέρα 16 Φεβρουαρίου 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Στην Αποκ. 14/ιδ’ 13, διαβάζουμε όσον αφορά  την αμοιβή  των δικαίων, 
«και τα  έργα  αυτών ακολουθούσι με αυτούς». Το  μέλλον μόνο  θα μαρτυ- 
ρήσει την πραγματική αξία του ατόμου. Οι άνθρωποι μπορεί να καυχώ- 
νται ότι έχουν πλούτη, γνώση, φυσική δύναμη, και να  τα έχουν όντως. Τι 
αξία όμως  έχουν όλα  αυτά  στα  μάτια  του  Θεού; Πολλές  φορές, τα  επι- 
τεύγματα  και τα  κατορθώματα που οι άνθρωποι θεωρούν σημαντικά  ή 
εντυπωσιακά, στην πραγματικότητα  είναι ανούσια. Ας πάρουμε για  πα- 
ράδειγμα  τις διασημότητες  στο  χώρο  του  θεάματος  που έχουν ως  ίνδαλ- 
μα οι θαυμαστές τους παρά  τον άσχημο  χαρακτήρα  τους. Το  τι έχουμε ως 
ίνδαλμα και λατρεύουμε, φανερώνει το  πόσο  χαμηλά έχουμε πέσει. 
∆ιαβάστε Παρ. 20/κ’ 6 (δείτε επίσης Ιερ. 9/θ’ 23,24, Μάρκο  9/θ’ 35). Σύμ- 
φωνα  μ’ αυτά  τα  εδάφια τι είναι εκείνο  που  έχει πραγματική αξία  στα  μά- 
τια του Θεού; 
∆εν είναι μία  μεμονωμένη πράξη  αγάπης  ή θυσίας  που  θα  αποδείξει την 
ποιότητα  των σχέσεών μας, αλλά  οι μικρές  συχνές  πράξεις που  κάνουμε 
καθημερινά  με υπομονή και σταθερότητα. Το  γεύμα  που  ετοιμάζεται για 
την οικογένεια, η  προσοχή που δίνεται στον ασθενή γονέα, η συνεχής 
προσπάθεια  στην εργασία, όλες αυτές  οι ταπεινές πράξεις πιστοποιούν 
την αυθεντική σας  αφοσίωση. Η διαρκής πιστότητα  έχει μεγαλύτερη αξία 
από τις έντονες, αλλά σπάνιες, πράξεις αγάπης. 
Αυτή η αρχή ισχύει και για τη  σχέση μας  με τον Θεό. Είναι πιο  δύσκολο  και 
έχει μεγαλύτερη αξία  το  να ζούμε για  τον Θεό  παρά  το  να πεθάνουμε γι’ 
Αυτόν, καθώς  είναι περισσότερος ο  χρόνος της  ζωής  από  ότι του θα- 
νάτου. Μία άγια ζωή προς τον Θεό, είναι σπουδαιότερη από  έναν μαρτυ- 
ρικό  θάνατο  για  Εκείνον. Οποιοσδήποτε μπορεί να  ισχυριστεί ότι πιστεύει 
και υπηρετεί τον Θεό, το  ερώτημα  είναι: Μέχρι πότε; Ή  όπως είπε ο  Ιη- 
σούς, «Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή» (Ματθ. 24/κδ’ 13). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς µπορείτε µέσα από την υποµονή, την καλοσύνη, και την προθυµία να 
καλύψετε τις ανάγκες των άλλων, να δείξετε τον χαρακτήρα του Χριστού; Πόσο πρόθυµοι 
είστε να το κάνετε, ανεξαρτήτου κόστους; 



Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

«ΑΝΑΜΕΝΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ» 

∆ιαβάστε Παρ. 20/κ’ 17, 21/κα’ 5. Ποιο  πρακτικό  δίδαγμα μάς δίνουν αυτά 
τα εδάφια; 
Ο κλέφτης  που κλέβει το  ψωμί το  αποκτά πιο  γρήγορα από  εκείνον που 
εργάζεται για να  το  αποκτήσει. Οι πωλητές  που πουλούν με ψέματα  την 
κακή πραμάτειά  τους, μπορεί να πλουτίσουν πιο  γρήγορα  από  τον ειλι- 
κρινή έμπορο  (συγκρίνετε Παρ. 21/κα’ 5 με το  επόμενο  εδάφιο). Ωστόσο, 
σύμφωνα  με την παροιμία, η γλύκα  θα μετατραπεί μελλοντικά  σε «χαλίκι» 
και η  βιασύνη για  απόκτηση  πλούτου σε φτώχεια. Στην περικοπή  δίνονται 
διάφορα παραδείγματα  που  απεικονίζουν την ακρίβεια  αυτής της  παρα- 
τήρησης: 
1. Η Κληρονομιά  (Παρ. 20/κ’ 21). Η  γρήγορη  απόκτηση της κληρονομιάς 
(όσο  οι γονείς ακόμη ζουν) ακολουθεί την καταδίκη εκείνου που  καταριέ- 
ται τους  γονείς του  (Παρ. 20/κ’ 20). Ο συσχετισμός αυτών των δύο  πα- 
ροιμιών είναι σημαντικός. Είναι σαν να καταριέται ο  γιος (ή η κόρη)  τους 
γονείς  και να εύχεται τον θάνατό  τους. Μπορεί ακόμη  και να  έχει σχεδιά- 
σει τον θάνατό  τους προκειμένου  να πάρει την κληρονομιά. Το  αποτέλε- 
σμα  αυτής  της συμπεριφοράς  είναι τραγικό: ο  λύχνος  του θα  μετατραπεί 
σε «βαθεί σκότει» (εδ. 20) και η κατάρα  του  προς  τους γονείς  του θα  επι- 
στρέψει στον ίδιο, επειδή «εις το τέλος δεν ευλογείται» (εδ. 21). 
2. Εκδίκηση (Παρ. 20/κ’ 22). Αυτή τη φορά  η παροιμία  αναφέρεται στο 
θύμα που  μπορεί να  έρθει στον πειρασμό  να  ανταποδώσει το  κακό  που 
δέχτηκε. Η συμβουλή που δίνεται είναι, «ανάμενε τον Κύριον». Μόνο  τότε 
θα  έρθει η σωτηρία, πράγμα  το  οποίο  σημαίνει ότι με την εκδίκηση κά- 
ποιος ριψοκινδυνεύει. Στις  Παρ. 25/κε’ 21,22 δίνεται έμφαση στην ίδια 
συμβουλή χρησιμοποιώντας  την παρομοίωση των αναμμένων κάρβου- νων 
στο  κεφάλι του εχθρού  που  δείχνει στην μετάνοια και στην μεταβολή. Εάν 
δεν προβείς  σε εκδίκηση, στις Παρ. 20/κ’ 22 δίνεται η  υπόσχεση ότι η 
σωτηρία θα έρθει από  τον Κύριο  και, με αυτήν την αντιμετώπιση (όπως 
αναφέρεται στις Παρ. 25/κε’ 21,22) θα  σώσεις και τον εχθρό  σου, νικώ- 
ντας έτσι «διά του αγαθού το κακόν» (Ρωμ. 12/ιβ’ 21). 
ΣΚΕΨΗ: Πώς µπορούµε να ακολουθήσουµε  το παράδειγµα του Χριστού όσον αφορά τη 
νίκη του κακού, µε καλό; Γιατί αυτό έρχεται σε  αντίθεση µε τη  φύση µας; Γιατί ο θάνατος 
του εγώ είναι ο µόνος τρόπος να φτάσουµε σ’ αυτό το αποτέλεσµα; 



Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 

«ΕΛΕΩΝ ΠΤΩΧΟΝ» 

Ο χαρακτήρας  του ανθρώπου  δεν κρίνεται τόσο  από  τη σοφία ή τις θρη- 
σκευτικές πεποιθήσεις όσο  από  την προθυμία του  να  βοηθά τους  φτω- 
χούς και τους άπορους. ∆εν διαμορφώνει τον χαρακτήρα  σου το  τι διαθέ- 
τεις, αλλά  το  τι προσφέρεις. Το  μέτρο  του χαρακτήρα  είναι η συμπεριφο- 
ρά  προς τον πλησίον. Ο Σαμαρείτης που έσωσε τον πλησίον του  είναι πιο 
κοντά  στη  βασιλεία  του  Θεού από  τους ιερείς (Λουκά  10/ι’ 26-37). Το 
βιβλίο  των Παροιμιών δίνει έμφαση  και εξηγεί αυτήν την προτεραιότητα. 
Για τον Θεό: Ο πρώτος λόγος για  να  γίνει αυτή η πράξη προτεραιότητα 
βρίσκεται στον Ίδιο  τον Θεό, ο  Οποίος  προτιμάει το  έλεος  στους  πτωχούς 
από  τον θρησκευτικό  ζήλο  (Παρ. 19/ιθ’ 17, 21/κα’ 13). Η ευαισθησία  στους 
φτωχούς  και οι αγαθοεργίες  μετράνε περισσότερο  στον Θεό  από  ευλαβή 
πράξη. Για  την ακρίβεια, ο  Θεός ταυτίζεται τόσο  με αυτό  το  έργο, που 
όταν προσφέρουμε στους  φτωχούς είναι σαν να  προσφέρουμε στον Ίδιο 
τον Θεό (Ματθ. 25/κε’ 35-40). 
∆ιαβάστε Ματθ. 25/κε’ 35-40. Πώς δείχνει αυτή  η περικοπή  την ταύτιση 
του Ιησού  με εκείνους  που  έχουν ανάγκη; Πώς αυτή  η  αλήθεια  πρέπει να 
επηρεάσει τη σχέση μας με αυτούς τους ανθρώπους; 
Για τους  φτωχούς: Ο δεύτερος  λόγος  βρίσκεται στον ίδιο  τον φτωχό, τον 
οποίο  ο  Θεός  δημιούργησε όπως  και τον πλούσιο  (Παρ. 22/κβ’ 2). Η  ισό- 
τητα  μεταξύ των ανθρώπων που βασίζεται στο  γεγονός  ότι ο  Θεός  τους 
δημιούργησε όλους, δίνει την ίδια  αξία στον φτωχό  και στον πλούσιο. 
Οφείλουμε να  αγαπάμε τον πλησίον μας γι’ αυτό  που είναι: δημιούργημα 
κατ’ εικόνα Θεού. 
Επίσης, σκεφτείτε το  καλό  που  κάνει σε σας να βοηθάτε τους στερουμέ- 
νους. Από  τη  φύση μας  είμαστε εγωιστές και έχουμε την τάση να  κοιτά- 
ζουμε τον εαυτό  μας  πιο  ψηλά από  τους άλλους. Προσφέροντας, μαθαί- 
νουμε την αυταπάρνηση  και αντανακλούμε καλύτερα  τον χαρακτήρα  του 
Χριστού. Και τι άλλο έχει μεγαλύτερη αξία για μας από ό,τι αυτό; 
ΣΚΕΨΗ: Πώς γίνεται να νιώθουµε µεγαλύτερη ικανοποίηση όταν καλύ- πτουµε  τις 
ανάγκες των άλλων, από ό,τι όταν κάνουµε πράγµατα για τον εαυτό µας; 



Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Ο εβραϊκός  όρος  για  την «εκπαίδευση» έχει ρίζα  μία λέξη που  σημαίνει 
«χτίζω» και «αρχίζω». Αυτές οι έννοιες περιλαμβάνονται στην Εβραϊκή  ιδέα 
περί εκπαίδευσης: όταν διδάσκουμε το  παιδί (Παρ. 22/κβ’ 6), χτίζου- με, 
ξεκινάμε, και θέτουμε τα  θεμέλια για το  μέλλον. Οι γονείς και οι εκπαι- 
δευτικοί είναι υπεύθυνοι για  το  μέλλον των παιδιών τους, και κατ’ επέκτα- 
ση, για  το  μέλλον του κόσμου. Ό,τι κάνουμε για  τα παιδιά  μας  σήμερα θα 
επηρεάσει τις επερχόμενες γενιές της κοινωνίας. 
∆ιαβάστε Παρ. 22/κβ’ 6. Ποια  είναι η σπουδαιότητα  της σωστής εκπαί- 
δευσης των παιδιών; 
Είναι αξιοσημείωτο  ότι ο  όρος  που  χρησιμοποιείται για  την εκπαίδευση 
είναι ο  ίδιος  που  χρησιμοποιείται για την «αφιέρωση» του  ναού  (Α’ Βασ. 8/
η’ 63). Το  να  εκπαιδεύουμε το  παιδί μας εγκαίρως, σημαίνει ότι το  αφιε- 
ρώνουμε στον Θεό, κατά  τον ίδιο  τρόπο  όπως τον ναό. Έχει αντίκτυπο 
στην σωτηρία  μας. «Στους  γονείς έχει ανατεθεί το  σπουδαίο  έργο  της εκ- 
παίδευσης  των παιδιών τους  για  το  μέλλον, την αιώνια  ζωή.» Ε. Χουάιτ, 
Child Guidance, σ. 38. Αυτού του είδους η εκπαίδευση έχει αιώνια επί- 
δραση. Ο απόστολος Παύλος φαίνεται να  κάνει νύξη σ’ αυτό  το  εδάφιο 
όταν αναφερόμενος στην αρχική  εκπαίδευση  του Τιμόθεου  μίλησε για  «τα 
ιερά  γράμματα, τα  δυνάμενα  να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 
15). 
∆ιαβάστε Παρ. 22/κβ’ 8,15. Τι αρχές βρίσκουμε εδώ; 
Η  εκπαίδευση μπορεί να  συγκριθεί με την «σπορά». Το  μέλλον της  κοι- 
νωνίας και των παιδιών μας  εξαρτάται από  αυτά  που  έχουμε σπείρει. Εάν 
σπείρουμε «ανομία», τότε θα  αποτύχουμε στην εκπαίδευσή μας  και θα 
θερίσουμε συμφορές  (εδ. 8). Εάν ο  σπόρος μας αγγίξει την καρδιά  των 
παιδιών (εδ. 15), τότε η  ράβδος της εκπαίδευσής μας  θα  απομακρύνει την 
ανοησία από τα παιδιά μας. 
ΣΚΕΨΗ: Πολύ συχνά διδάσκουµε τους άλλους (ιδιαίτερα τα παιδιά µας) µε το 
παράδειγµά µας. Αναλογιστείτε: Τι κληροδότηµα αφήνετε; Σε ποια σηµεία το παράδειγµά 
σας θα µπορούσε να ήταν καλύτερο; 



Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ∆ύση ηλίου: 18:08’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Οι γονείς οφείλουν να  είναι πρότυπα  ειλικρίνειας, γιατί αυτό  το  καθημε- 
ρινό  δίδαγμα  θα  αποτυπωθεί στην καρδιά του  παιδιού. Απαρέγκλιτες αρ- 
χές  πρέπει να  κυβερνούν τους  γονείς σε όλα  τα  ζητήματα, ιδιαίτερα  στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους. Γονείς  μην κάνετε υπεκφυγές, μην λέτε 
ψέματα. Εάν θέλετε το  παιδί σας να είναι ειλικρινής πρέπει και εσείς  να 
είστε ειλικρινείς.» Ε. Χουάιτ, Child Guidance, σ. 151. 
«Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι εάν παρέχουν τροφή και ενδυμασία  στα 
παιδιά τους, εάν τα μορφώσουν με τα  κοσμικά  πρότυπα, έχουν κάνει το 
καθήκον τους. Είναι τόσο  απασχολημένοι με τις  δουλειές  και τις διασκε- 
δάσεις που δεν κάνουν την εκπαίδευση των παιδιών τους  μελέτη  ζωής. 
∆εν επιδιώκουν να  εκπαιδεύσουν τα παιδιά  τους  ώστε να χρησιμοποιούν 
τα χαρίσματά τους για την δόξα του  Λυτρωτή τους. Ο  Σολομών δεν είπε, 
“Μίλα  στο  παιδίον εν αρχή  της  οδού αυτού, και δεν θέλει απομακρυνθή 
από  αυτής ουδέ όταν γηράση.” Αλλά, “∆ίδαξον το  παιδίον εν αρχή της 
οδού  αυτού, και δεν θέλει απομακρυνθή από  αυτής ουδέ όταν γηράση.”» 
Ε. Χουάιτ, Child Guidance, σ. 38. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. ∆ιαβάστε ξανά  Παρ. 22/κβ’ 6. Γιατί πρέπει να  είμαστε προσεκτικοί με το 
πώς εφαρμόζουμε αυτό  το  εδάφιο; Πολλοί γονείς  έκαναν σωστή δου- λειά 
στην εκπαίδευση  των παιδιών τους, ωστόσο  ως ενήλικες αυτά  τα παιδιά 
έκαναν λάθος επιλογές. Γιατί πρέπει να  θυμόμαστε πάντοτε την 
ελευθερία  της  επιλογής  υπό  το  φως της Μεγάλης  ∆ιαμάχης, όταν διαβά- 
ζουμε αυτό το εδάφιο;
2. ∆είτε τη σκέψη της  ημέρας  της  Τετάρτης. Τι μας  δείχνει το  γεγονός ότι 
ικανοποιούμαστε όταν βοηθάμε τους  άλλους  και ας μην έχουμε κάποιο 
αντάλλαγμα; Πώς  αυτή η αλήθεια  μας  βοηθάει να  κατανοήσουμε γιατί 
πολλοί πλούσιοι, αν και τα έχουν όλα, είναι δυστυχισμένοι;
3. Αν και δεν είμαστε ίδιοι ως  προς τα  τάλαντα, την εκπαίδευση, την ε- 
μπειρία  και άλλα  πολλά, είμαστε ίσοι ως προς  το  πιο  σημαντικό  πράγμα: 
Έχουμε όλοι την ανάγκη του Σταυρού για τη σωτηρία  μας. Τι μας διδά- 
σκει αυτό  για  το  θέμα  της ισότητας  και της αξίας των ανθρώπων; Πώς 
πρέπει αυτή η  αλήθεια  να  επηρεάσει τον τρόπο  που  συμπεριφερόμαστε 
στο συνάνθρωπό μας; 



Μελέτη 9: Για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 

ΛΟΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «∆εν έγραψα εις σε πολλάκις διά συµβουλών και γνώσεων, διά να 
σε κάµω να γνωρίσης την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνησαι 
λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλ- λοντάς σε;» Παροιµίες 22/κβ’ 20,21. 
Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 22/κβ’, 23/κγ’, Έξ. 22/κβ’ 21-27, Παρ. 
24/κδ’, Εφεσ. 5/ε’ 20, Ιεζ. 33/λγ’ 8. 

Ορισμένες  από  τις  παροιμίες που  θα μελετήσουμε αυτή  την εβδομάδα 
παρουσιάζουν ομοιότητες με Αιγυπτιακά  κείμενα. Ο  Σολομών θα πρέπει 
να  διαμόρφωσε αυτά  τα  κείμενα  σύμφωνα  με τον Εβραϊκό  τρόπο  σκέψης, 
υπό  την καθοδήγηση του  Θεού. Τα  λόγια των Αιγυπτίων συναντάνε το 
Πνεύμα του Θεού του Ισραήλ, και έτσι γίνονται θεϊκή αποκάλυψη. 
Αυτή η παρατήρηση είναι σημαντική  γιατί μας θυμίζει τον παγκόσμιο  χα- 
ρακτήρα  της  «αλήθειας». Εκείνο  το  οποίο  είναι αλήθεια  για  τον Ισραηλίτη 
πρέπει να  είναι και για  τον Αιγύπτιο, διαφορετικά δεν θα  είναι η αλήθεια. 
Ορισμένες αλήθειες έχουν παγκόσμια εφαρμογή, σε όλους. 
Το  πεδίο  αυτών των παροτρύνσεων είναι κοινό  και για  τις δύο  κοινωνίες. 
Συνεπώς, όποιος  κι αν είσαι, πιστός  ή άπιστος, ανεξαρτήτου της χώρας 
που κατοικείς, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις. 



Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 

Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

∆ιαβάστε Παρ. 22/κβ’ 17,18. Πώς  πρέπει η αλήθεια  να  επηρεάζει τη  ζωή 
μας; 
Το  πρώτο  μας  μέλημα  είναι να ακούσουμε προσεκτικά: «κλίνον το  ωτίον 
σου, και άκουε» (Παρ. 22/κβ’ 17). Με άλλα  λόγια: «Συγκεντρώσου!» Βα- 
σικό  σημείο  είναι ο  αναζητητής  της  αλήθειας  να είναι ειλικρινής να  θέλει 
πραγματικά  να  διδαχθεί ποιο  είναι το  σωστό  και να  το  κάνει. ∆εν αρκεί 
μόνο  το  να  ακούει και να  κατανοεί διανοητικά  εκείνο  το  οποίο  διδάχτηκε. 
Ορισμένοι άνθρωποι ενώ  έχουν πολλές  Βιβλικές γνώσεις, στην πραγμα- 
τικότητα  δεν έχουν πραγματική επίγνωση και εμπειρία  της  ίδια  της  Αλή- 
θειας (Ιωάν. 14/ιδ’ 6). 
Η  αλήθεια  πρέπει να  φτάσει στο  ενδότερο  μέρος  της  ανθρώπινης  υπό- 
στασης. Η  Εβραϊκή φράση  στις Παρ. 22/κβ’ 18, «εν τη καρδία  σου» δεί- 
χνει η διδαχή δεν πρέπει να  μείνει στην επιφάνεια. Όταν το  μήνυμα  ριζώ- 
σει βαθιά μέσα  μας, τότε θα  βγει από  τα  χείλη μας μία ισχυρή μαρτυρία. 
∆ιαβάστε Παρ. 22/κβ’ 19-21. Πώς πρέπει να  μας επηρεάσει η εμπειρία 
της αλήθειας; 
1. Πίστη (εδ. 19). Ο πρώτος  στόχος  της διδαχής της σοφίας  δεν είναι η 

σοφία  καθεαυτή. Οι παροιμίες  δεν στοχεύουν να  μας κάνουν πιο  έξυ- 
πνους και ικανούς. Σκοπός αυτής της διδασκαλίας  είναι να 
ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. 

2. Βεβαιότητα  (εδ. 21). Οφείλουμε να γνωρίζουμε «την βεβαιότητα  των 
λόγων της  αληθείας», πρέπει να γνωρίζουμε το  γιατί πιστεύουμε αυτό 
που  πιστεύουμε. Η πίστη εξ  ορισμού είναι μία πεποίθηση  που  δεν κατα- 
νοούμε πλήρως. Ωστόσο, πρέπει να  έχουμε βάσιμους λόγους για  να  πι- 
στεύουμε. 

3. Καθήκον (εδ. 21). Το  τελικό  βήμα  της εκπαίδευσης  είναι να  μοιρα- 
στούμε αυτούς  τους λόγους της αλήθειας  τους οποίους γνωρίσαμε. 
Αυτός είναι και ο πυρήνας της κλήσης μας ως πιστό υπόλοιπο.

ΣΚΕΨΗ: Σκεφθείτε  όλους τους λόγους που  έχουµε για την πίστη  µας ως Αντβεντιστές της 
Εβδόµης Ηµέρας. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι και γιατί δεν πρέπει να διστάζουµε να τους 
µοιραζόµαστε µε τους άλλους; 



∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 

ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ 

∆ιαβάστε Παρ. 22/κβ’ 22, 23, 23/κγ’ 10. Για  ποιο  πράγμα προειδοποιού- 
μαστε; 
Παρότι κάθε μορφή κλοπής  είναι κατακριτέα, αυτή  η απαγόρευση αφορά 
ιδιαίτερα τους φτωχούς και τους  δυστυχισμένους που  είναι και οι πιο  ευ- 
παθείς. Είναι πραγματικά αβοήθητοι, και γι’ αυτό  αξίζουν το  ιδιαίτερο  εν- 
διαφέρον του Θεού (Έξ. 22/κβ’ 21-27). Στο  νου μας έρχεται η περίπτωση 
του ∆αβίδ που διέταξε τον θάνατο  του Ουρία  για  να  λάβει τη γυναίκα του, 
και η παραβολή  με την αμνάδα που  χρησιμοποίησε ο  προφήτης Νάθαν για 
να  τον συνετίσει (Β’ Σαμ. 12/ιβ’ 1-4). Η  αρπαγή από  φτωχούς δεν εί- ναι 
μόνο  μια εγκληματική  πράξη – είναι αμαρτία «εις τον Κύριο» (Β’ Σαμ. 12/ιβ’ 
13). Το  να  αρπάξεις από  κάποιον που  έχει λιγότερα από  εσένα  εί- ναι 
χειρότερο  από  κλοπή, είναι μία  άνανδρη πράξη. Αλήθεια, πιστεύουν ότι ο 
Κύριος δεν βλέπει τις πράξεις τους; 
Στις  Παρ. 22/κβ’ 23 βλέπουμε ότι ακόμη  κι αν ο  κλέφτης  δεν τιμωρηθεί 
από  τους  ανθρώπους  για  την πράξη του, θα  τιμωρηθεί σίγουρα από  τον 
Θεό. Η  αναφορά  στον Λυτρωτή (Παρ. 23/κγ’ 11), μας  παραπέμπει στην 
τελική κρίση (Ιώβ 19/ιθ’ 25). Έτσι, η προειδοποίηση  αυτή, όπως  και άλλες 
που  διαβάζουμε της Αγίας  Γραφής, είναι για  εκείνους που αποσκοπούν 
στις άμεσες «απολαβές» χρησιμοποιώντας  αθέμιτα  μέσα. Αποκτούν και 
αυξάνουν τις  περιουσίες τους εις  βάρος των άλλων ή και σκοτώνοντας 
ακόμη, γι’ αυτόν το  σκοπό. Μπορεί τώρα  να  απολαμβάνουν αλλά  αργό- 
τερα  θα  πληρώσουν για  αυτές τις  πράξεις τους. Όλα τα  παραπάνω  δεν 
πρέπει μόνο  να αποθαρρύνουν τον κλέφτη, αλλά  πρέπει να  δείχνουν και 
τις ηθικές αξίες της Κυριαρχίας του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: Στην Αγγλία, κάποιοι αθεϊστές τοποθέτησαν στα λεωφορεία της πόλης την εξής 
φράση: «Κατά πάσα πιθανότητα, δεν υπάρχει Θεός. Ο- πότε µην ανησυχείτε και 
απολαύστε τη ζωή σας.» Θα µπορούσαµε να πούµε πολλά όσον αφορά αυτήν τη φράση, 
σκεφτείτε  όµως ότι, εάν δεν υπάρχει ο Θεός, τότε όλοι εκείνοι που αρπάζουν από  τους 
φτωχούς και γλιτώνουν, δεν έχουν κανέναν λόγο να ανησυχούν. Για την ακρίβεια, όλοι 
όσοι έκαναν κάποιο κακό και κατάφεραν να ξεφύγουν, πραγµατικά, τα κατάφεραν. 
Πώς η  πίστη µας στον Θεό και στις υποσχέσεις Του  για κρίση µάς βοη- θούν να 
αντιµετωπίσουµε την αδικία που επικρατεί στον κόσµο; 



Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 

«ΜΗ ΖΗΛΕΥΕ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΕΙΣ» 

Για ποιο  πράγμα  προειδοποιούμαστε στις Παρ. 23/κγ’ 17, 24/κδ’ 1,2, 
19,20; 
Γιατί να ζηλεύει κανείς τους  ασεβείς; Πολύ  πιθανόν όχι για  τις  αμαρτίες 
που  διαπράττουν, αλλά  για  τις άμεσες απολαβές  (πλούτη, επιτυχία, δύ- 
ναμη) που αποκτούν μέσα από τις αμαρτίες τους. 
Φυσικά  δεν είναι όλοι οι επιτυχημένοι και οι πλούσιοι ασεβείς. Ορισμένοι 
όμως είναι, και πιθανόν γι’ αυτούς  να  προειδοποιούμαστε σ’ αυτά  τα  ε- 
δάφια. Βλέπουμε την «καλή» ζωή τους και επιθυμούμε αυτά  που έχουν, 
ιδιαίτερα όταν περνάμε δυσκολίες. Αυτή ωστόσο  είναι μία  πολύ περιορι- 
σμένη εικόνα  των πραγμάτων. Ο πειρασμός  της  αμαρτίας είναι η  άμεση 
απολαβή  μίας  προσωρινής ευχαρίστησης. Για  να  προστατευτούμε από 
αυτόν τον πειρασμό  πρέπει να κοιτάξουμε πέρα  από  τις  άμεσες  «απολα- 
βές» της αμαρτίας και να  αναλογιστούμε τις  μακροπρόθεσμες συνέπειες. 
Και ποιος  δεν έχει δει το  πόσο  καταστρεπτική είναι η  αμαρτία; Είναι αδύ- 
νατον να  ξεφύγουμε από  αυτήν. Μπορεί να  είμαστε σε θέση  να  κρύψουμε 
την αμαρτία μας από  τους  άλλους, σε σημείο  που ούτε και οι οικείοι μας 
να  ξέρουν τι πράξαμε, ή να αυταπατόμαστε πιστεύοντας  ότι οι αμαρτίες 
μας δεν είναι και τόσο  σοβαρές. (Άλλοι κάνουν χειρότερα  από  μας!) Αργά 
ή γρήγορα όμως, με τον έναν ή  με τον άλλον τρόπο, η  αμαρτία  θα  εμφα- 
νιστεί. Πρέπει να  μισούμε την αμαρτία  για όλα  όσα  έχει κάνει σε μας, στον 
κόσμο  μας, και στον Κύριό  μας. Εάν θέλουμε να  δούμε πραγματικά  το 
κόστος της  αμαρτίας, ας δούμε τον Ιησού στο  σταυρό. Αυτό  είναι το  κό- 
στος  της  αμαρτίας. Αυτό  και μόνο  θα  έπρεπε να  μας κάνει να  αποφύγου- 
με την αμαρτία και οτιδήποτε θα μπορούσε να μας οδηγήσει σ’ αυτήν. 
ΣΚΕΨΗ: Έχετε ζηλέψει ποτέ την επιτυχία κάποιου; Ποιο  είναι το καλύτε- ρο  φάρµακο για 
αυτό το πνευµατικά θανατηφόρο πρόβληµα; (∆είτε Εφεσ. 5/ε’ 20). 



Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 

ΤΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΑΣ 

∆εν είναι τυχαίο  ότι ο  πρώτος πειρασμός  που δέχτηκε ο  άνθρωπος  είχε 
σχέση με την τροφή (Γέν. 3/γ’ 3). Η  ανυπακοή και η βρώση  λάθος τροφής 
έφερε την αμαρτία και τον θάνατο  στον κόσμο  (Γέν. 3/γ’ 1-7, Ρωμ. 5/ε’ 
12). Αξίζει να σημειωθεί επίσης  ότι η πρώτη αναφορά  κατανάλωσης κρα- 
σιού είναι μία τρομερά ντροπιαστική ιστορία (Γέν. 9/θ’ 21). 
∆ιαβάστε Παρ. 23/κγ’ 29-35. Πώς παρουσιάζεται η  κατανάλωση αλκοόλ σ’ 
αυτά τα εδάφια; 
Όλοι γνωρίζουμε πόσο  καταστρεπτικό  μπορεί να  γίνει το  αλκοόλ! Η  αλή- 
θεια  είναι ότι δεν ξεπέφτουν όλοι όσοι πίνουν. Οι περισσότεροι όμως από 
τους αλκοολικούς  δεν φαντάζονταν ποτέ όταν έπιναν για πρώτη φορά ότι 
θα οδηγούνταν σ’ αυτήν την κατάσταση. 
«Ο αλκοολικός  βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση. ∆εν μπορεί να  λογι- 
κευτεί, ή να  πειστεί να αφήσει αυτήν την απόλαυση. Το  στομάχι και το 
μυαλό  του  ασθενούν, η  θέληση του αποδυναμώνεται και η όρεξη του  είναι 
ανεξέλεγκτη. Ο  πρίγκιπας του  σκότους  τον έχει δέσει κατά  τέτοιον τρόπο 
που  δεν μπορεί να  ελευθερωθεί.» Ε. Χουάιτ, The SDA Bible Commen- tary, 
τομ. 3, σ. 1162. 
∆ιαβάστε Παρ. 23/κγ’ 1-8. Γιατί πρέπει να ελέγχουμε την όρεξή μας; 
Αυτή η προειδοποίηση  δεν έχει να  κάνει τόσο  με την σωστή συμπεριφο- 
ρά  την ώρα  του φαγητού. Το  εδάφιο  προειδοποιεί εκείνους που βρίσκουν 
την ευχαρίστηση στο  φαγητό  και έχουν ασυγκράτητη όρεξη (Παρ. 23/κγ’ 
2). Η  μεταφορά  με το  μαχαίρι στο  λαιμό  είναι ιδιαίτερα  δυνατή μιας και δεν 
έχει να  κάνει μόνο  με την συγκράτηση της  όρεξης, αλλά δείχνει και στον 
κίνδυνο  που διατρέχει η υγεία, ακόμη και η ζωή μας, από  το  φαγητό. Η 
φράση «παρατήρει επιμελώς», δείχνει στην προσεκτική διάκριση  ανά- 
μεσα  στα  διάφορα  είδη τροφών. Ο ίδιος όρος  χρησιμοποιείται από  τον 
Σολομών όταν ζήτησε σοφία να  διακρίνει «μεταξύ  καλού και κακού» (Α’ 
Βασ. 3/γ’ 9). Ο εμπνευσμένος  συγγραφέας έχει κατά  νου κάτι πέρα  από 
τον έλεγχο  της όρεξης. Η  συμβουλή του  περιλαμβάνει γεύματα  και ποτά 
που  πιεζόμαστε στον πειρασμό  να  επιθυμήσουμε «τα εδέσματα  αυτού» 
(Παρ. 23/κγ’ 3). 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε κάποιον που γνωρίζετε, του οποίου η ζωή έχει κατα- στραφεί εξαιτίας 
του  αλκοόλ. Γιατί αυτό το  παράδειγµα και µόνο αρκεί ώστε  να καταλάβουµε γιατί δεν 
πρέπει να βάλουµε αυτό το δηλητήριο στο σώµα µας; 



Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ 

«Όταν λέγω  εις  τον άνομον, Άνομε, θέλεις  εξάπαντος  θανατωθή, και συ 
δεν λαλήσης  διά  να  αποτρέψης  τον άνομον από  της οδού  αυτού, εκείνος 
μεν ο  άνομος θέλει αποθάνη  εν τη ανομία  αυτού, πλην εκ της χειρός σου 
θέλω  εκζητήσει το  αίμα  αυτού» (Ιεζ. 33/λγ’ 8). Ποια  βασική πνευματική 
αρχή βλέπουμε σ’ αυτό  το  εδάφιο; Πώς μπορούμε να  την εφαρμόσουμε 
στην καθημερινότητά  μας; Ένα  βράδυ, μία  γυναίκα  δέχτηκε επίθεση. 
Ζήτησε βοήθεια, και παρότι πολλοί την άκουσαν κανείς  δεν κάλεσε την 
αστυνομία. Οι περισσότεροι κοίταξαν από  το  παράθυρο  να δουν τι 
συμβαίνει κι έπειτα  συνέχισαν τις δουλείες  τους. Λίγο  αργότερα  οι κραυγές 
της  γυναίκας σταμάτησαν. Βρέ- θηκε νεκρή  με πολλαπλές  μαχαιριές. Όλοι 
εκείνοι που άκουσαν τις  κραυ- γές  της και δεν έκαναν τίποτε, δεν 
ευθύνονται για  τον θάνατό  της; Παρότι δεν την μαχαίρωσαν οι ίδιοι, δεν 
ήταν σαν να την σκότωσαν με την αδια- φορία τους; 
∆ιαβάστε Παρ. 24/κδ’ 11,12, 23-28. Ποια  σημαντικά  μηνύματα  υπάρχουν 
εδώ για μας; 
Ο νόμος του Μωυσή προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι εκείνοι που δεν δίνουν την 
μαρτυρία τους  θα  βρεθούν ένοχοι (Λευιτ. 5/ε’ 1). Μπορεί να μην είμα- στε 
σε θέση να ενεργήσουμε κατά του εγκλήματος, εάν όμως  παραμεί- νουμε 
σιωπηλοί για κάτι που είδαμε, τότε είμαστε συνένοχοι με τον δρά- στη. 
Σιωπώντας, γινόμαστε συνεργοί. Αντιθέτως, εάν δώσουμε μαρτυρία 
αποκρινόμενοι «λόγους ορθούς» (Παρ. 24/κδ’ 26) συμπεριφερόμαστε με 
υπευθυνότητα. Αυτή η  πράξη παρομοιάζεται με το  φιλί στα  χείλη που  δεί- 
χνει το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον. 
ΣΚΕΨΗ: Είναι τροµερό το να παραµείνουµε σιωπηλοί τη στιγµή που κά- ποιος δίπλα 
µας δολοφονείται. Τι γίνεται όµως µε τις υπόλοιπες συµφο- ρές που συµβαίνουν στον 
κόσµο: πείνα, πόλεµοι, αδικία, ρατσισµός, οι- κονοµική δυνάστευση; Ποια είναι η  ευθύνη 
µας ως προς αυτά; 



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ∆ύση ηλίου: 18:15’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Οι ψυχές  γύρω μας πρέπει να αφυπνιστούν για  να  σωθούν, διαφορετικά 
θα  χαθούν. ∆εν πρέπει να χάσουμε ούτε στιγμή. Όλοι έχουμε τη δύναμη 
να  σταθούμε υπέρ  της αλήθειας  ή εναντίον της. Επιθυμία  μου  είναι να  έχω 
τα αδιάψευστα  στοιχεία  ότι είμαι ένας  ακόλουθος  του Χριστού. Θέ- λουμε 
κάτι περισσότερο  από  το  δόγμα του Σαββάτου. Χρειαζόμαστε τη ζώσα 
αρχή και να αισθανόμαστε καθημερινά  την ευθύνη μας. Αυτό  είναι κάτι 
που  πολλοί το  αποφεύγουν και το  αποτέλεσμα  είναι αδιαφορία  και έλλειψη 
προσοχής  και πνευματικότητας.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, 
τομ. 1, σ. 99. 
«Μιλήστε με πίστη, ζήστε με πίστη, καλλιεργήστε την αγάπη  του  Θεού, 
δείξτε στον κόσμο  τι είναι για  σας ο  Ιησούς. Υψώστε το  άγιο  όνομά Του. 
Μιλήστε για  την καλοσύνη, το  έλεος, και τη δύναμή Του.» Ε. Χουάιτ, Our 
High Calling, σ. 20. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Αναφερθείτε ξανά  στη σκέψη  της Κυριακής. Πώς μπορούμε να οικο- 
δομήσουμε την πίστη μας σε αυτό που πιστεύουμε;
2. Κάποιος  έγραψε: «Να  θυμάσαι ότι ο  Χριστός  πέθανε για  σένα, και ότι 
μία μέρα και εσύ θα  πεθάνεις.» Στα  πλαίσια  της  μελέτης την ημέρα της 
Τρίτης, όπου  είπαμε ότι θα  λογοδοτήσουμε για  τις αμαρτίες  μας, τι μπο- 
ρούμε να διδαχθούμε από αυτήν τη σκέψη;
3. ∆είτε και πάλι στην σκέψη της ημέρας  της  ∆ευτέρας, την φράση στα 
λεωφορεία  της  Αγγλίας: «Κατά πάσα  πιθανότητα, δεν υπάρχει Θεός. Ο- 
πότε μην ανησυχείτε και απολαύστε τη ζωή σας.» Τι άλλα προβλήματα 
προκύπτουν από  αυτήν τη  φράση; Γιατί η ύπαρξη του  Θεού προκαλεί 
ανησυχία στους ανθρώπους; Πώς από  αυτήν τη φράση  βλέπουμε το  έρ- 
γο  του Σατανά όσον αφορά  τη  διαστρέβλωση του χαρακτήρα  του  Θεού 
στα  μάτια των περισσότερων ανθρώπων; Σκεφτείτε πώς  θα μπορούσατε 
να  αντικρούσετε την φράση  αυτή. Με ποιες σύντομες και εύστοχες απα- 
ντήσεις θα  μπορούσατε να  βοηθήσετε τους ανθρώπους να  δουν την ελ- 
πίδα που έχουμε στον Θεό; 



Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Μαρτίου

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Μη αλαζονεύου έµπροσθεν του βασιλέως, και µη ίστασο εν τω 
τόπω των µεγάλων.» Παροιµίες 25/κε’ 6. 
Για τη  µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 25/κε’ 2,3, 26/κς’ 11,12, Α’ Κορ. 1/α’ 
20,21, Παρ. 26/κς’ 13-16, 27/κζ’ 5,6. 

Πίσω  από  το  εκθαμβωτικό  ερπετό, που  λέει γλυκά  λόγια  και δείχνει να 
ενδιαφέρεται για την ευτυχία  της Εύας, κρύβεται ο  εχθρός που μηχανεύε- 
ται τον θάνατό  της  (Γέν. 3/γ’ 1-6). Μεταμφιεσμένος  ως  «άγγελος  φωτός», 
ο  Σατανάς προετοιμάζει τις πιο  επικίνδυνες παγίδες  για  την ανθρωπότητα 
(Β’ Κορ. 11/ια’ 14). Ακόμη πιο  επικίνδυνη και απατηλή είναι η υποκρισία, 
όταν προσποιούμαστε κάτι που  δεν είμαστε, καταλήγουμε να εξαπατούμε 
όχι μόνο τους άλλους αλλά ακόμη και τον εαυτό μας. 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να  εξαπατήσουμε κάποιον. Ο πιο  συνηθισμέ- 
νος είναι με τα  λόγια  μας. Ορισμένες από  τις παροιμίες  που  θα  μελετή- 
σουμε, αναφέρονται στα  ψέματα, τις  κολακείες, τα  όμορφα  λόγια  που κα- 
λύπτουν άσχημες σκέψεις και προθέσεις. 
∆εν πρέπει να προσέχουμε μόνο  το  τι λέμε στους  άλλους, αλλά  και το 
πώς ερμηνεύουμε τα  όσα εκείνοι λένε σε μας. Το  μήνυμα  αυτής της ε- 
βδομάδας θα  μπορούσαμε να  πούμε ότι εμπερικλείεται στο  εδάφιο: «Ι- 
δού, εγώ  σας αποστέλλω  ως  πρόβατα  εν μέσω  λύκων, γίνεσθε λοιπόν 
φρόνιμοι ως οι όφεις, και απλοί ως αι περιστεραί» (Ματθ. 10/ι’ 16). 



Κυριακή 1 Μαρτίου 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Η  ζωή είναι γεμάτη μυστήρια, αλλά, πώς μπορούμε να  κατανοήσουμε τα 
μυστήρια του Θεού;
∆ιαβάστε Παρ. 25/κε’ 2,3. Τι τονίζει ο  συγγραφέας και πώς  μπορούμε να 
το εφαρμόσουμε σήμερα; 
Εκείνο  το  οποίο  κάνει τη δόξα του Θεού  να  διαφέρει σε σχέση με τη δόξα 
των βασιλιάδων, είναι η «μυστηριώδης» φύση Του  αλλά και η ανικανότη- τά 
μας ως άνθρωποι να έχουμε πλήρη  κατανόηση  του Θεού. Η Εβραϊκή ρίζα 
str («κρύβω»)  από  όπου προέρχεται η  λέξη «μυστήριο», χρησιμο- ποιείται 
συχνά στα Εβραϊκά  Γραπτά και χαρακτηρίζει αυτό  που  κάνει τον Θεό, τον 
μόνο  Αληθινό  Θεό  (Ησ. 45/με’ 14,15). Υπάρχουν πράγματα  για  τον Θεό 
που  απλά  δεν μπορούμε να  καταλάβουμε. Από  την άλλη εκείνο  το  οποίο 
συνιστά  την δόξα των βασιλιάδων είναι η  προθυμία  τους να  τους 
περιεργάζονται. Η  διαφάνεια  και η αξιοπιστία  είναι αρετές  της  ηγεσίας 
(∆ευτ. 17/ιζ’ 14-20). Είναι ευθύνη  «των βασιλέων να  εξιχνιάζωσι το 
πράγμα», να δίνουν εξηγήσεις για τα γεγονότα και τις πράξεις τους. 
ΣΚΕΨΗ: Η ζωή  είναι γεµάτη µε  αναπάντητες ερωτήσεις. Ένα κλάσµα του δευτερολέπτου 
αρκεί για να γίνουν πράγµατα που κάνουν τη διαφορά ανάµεσα στη ζωή και στο θάνατο. 
Ορισµένοι δέχονται τη  µία τραγωδία µετά την άλλη, ενώ άλλοι περνούν µια χαρά. Όλα 
αυτά δείχνουν την ανά- γκη µας να ζήσουµε µε πίστη. Τι συµβαίνει στη ζωή σας αυτή  τη 
στιγµή  που πρέπει να το αποδεχτείτε  µε πίστη και εµπιστοσύνη στον Θεό; Τι άλλες 
επιλογές έχετε; 



∆ευτέρα 2 Μαρτίου 

Η ΑΝΟΗΣΙΑ ΩΣ ΣΟΦΙΑ 

Ο μύθος  ότι η  αλήθεια  είναι σχετική, επικρατεί για χρόνια – κυρίως στο 
∆υτικό  κόσμο. Εκείνο  το  οποίο  είναι αλήθεια  για κάποιον, δεν είναι απα- 
ραίτητα  αλήθεια  και για  κάποιον άλλον. Αν και εν μέρει αυτή  η σκέψη  είναι 
σωστή, είναι και πολύ επικίνδυνη, ιδιαίτερα  όσον αφορά  την ηθική. Ορι- 
σμένα  πράγματα είναι σωστά  και άλλα  λάθος, ανεξαρτήτου  του πού  ζού- 
με και των προσωπικών μας  προτιμήσεων. Εν κατακλείδι, πρέπει να  υ- 
ποτάσσουμε πάντοτε τις απόψεις μας στον Λόγο  του Θεού και στις  αλή- 
θειες  που  εμπεριέχει. Ο  Λόγος του Θεού  πρέπει να είναι η  απόλυτη πηγή 
μας στο  να  γνωρίσουμε ποιο  είναι το  σωστό  και ποιο  το  λάθος, ποιο  είναι 
το καλό και ποιο το κακό. 
∆ιαβάστε Παρ. 26/κς’ 11,12. (∆είτε επίσης  Κριτ. 21/κα’ 25, Α’ Κορ. 1/α’ 
20,21, 2/β’ 6,7, Β’ Κορ. 1/α’ 12.) Τι πρέπει να  προσέχουμε να μην κάνου- 
με; 
Η  τάση να  κάνει ο  άνθρωπος το  καλό  μπροστά  στους άλλους δεν είναι 
κάτι καινούριο. Και όπως  ήταν λάθος τότε, είναι και σήμερα. Όπως  έχου- 
με ήδη δει, κανείς μας  δεν μπορεί να  τα κατανοήσει όλα. Όσο  μεγαλώ- 
νουμε, μαθαίνουμε, και – εφόσον δεν έχουμε όλες  τις  απαντήσεις  – πρέ- 
πει να  είμαστε πάντοτε ανοικτοί. Στην περίπτωση  των ασύνετων, σύμ- 
φωνα  με την παροιμία, είναι ανησυχητικό  ότι η ανοησία  τους επηρεάζει και 
τους άλλους. Είναι τόσο  πεπεισμένοι για  τη σοφία  τους  που  θα επα- 
ναλάβουν την ανοησία  τους. Μπορεί μάλιστα  να  είναι τόσο  πειστικοί ώστε 
να  πείσουν και τους άλλους  ότι είναι σοφοί, και εκείνοι να  τους τιμήσουν 
ζητώντας τη συμβουλή τους, καταλήγοντας έτσι σε μεγαλύτερα  προβλή- 
ματα  (Παρ. 26/κς’ 8). Η  ανοησία  θα  εξαπλωθεί, το  γεγονός όμως  ότι χα- 
ρακτηρίζεται ως «σοφία» είναι ακόμη πιο  επιζήμιο. Επιπλέον, οι ασύνετοι 
είναι τόσο ανόητοι που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ανοησία τους. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσες φορές έρχεστε στον πειρασµό να συµβιβάσετε βασικές αξίες και 
αλήθειες; Τι γίνεται όταν οι βασικές αξίες συγκρούονται; Πώς µπορούµε  να ξέρουµε ποιες 
είναι οι σωστές; 



Τρίτη 3 Μαρτίου 

Ο ΟΚΝΗΡΟΣ 

«Ο οκνηρός  εμβάπτει την χείρα  αυτού  εις το  τρυβλίον (πιάτο), και βαρύ- 
νεται να επιστρέψη αυτήν εις το στόμα αυτού» (Παρ. 26/κς’ 15).
Όπως οι μαθητές που  ξοδεύουν το  χρόνο  και την ενέργειά  τους  στο  να 
βρουν τρόπους για  να  κλέψουν στις εξετάσεις  αντί να  μελετήσουν, έτσι και 
οι τεμπέληδες εργάζονται σκληρά  στο  να  βρουν δικαιολογίες για  την 
οκνηρία τους! 
∆ιαβάστε Παρ. 26/κς’ 13-16. Για ποιο πράγμα προειδοποιούμαστε εδώ; 
Ο τεμπέλης  μπορεί να έχει και δίκιο: «Λέων είναι εν τη  οδώ» (Παρ. 26/κς’ 
13). Γι’ αυτό  είναι πιο  συνετό  να  παραμείνει στο  σπίτι και να  μην αντιμε- 
τωπίσει τον κίνδυνο. Έτσι όμως, χάνει όλες  τις ευκαιρίες που προσφέρει η 
ζωή. ∆εν θα  χαρούμε την ομορφιά  του  τριαντάφυλλου εάν δεν ρισκά- 
ρουμε να  τσιμπηθούμε από  τα  αγκάθια  του. ∆εν θα  μπορέσουμε να  προ- 
χωρήσουμε μπροστά εάν φοβόμαστε τα  εμπόδια. Εκείνοι που  δεν τολ- 
μούν δεν θα γευτούν ποτέ τη ζωή στην πληρότητά της. 
Προσέξτε κάποιες  άλλες  εικόνες σ’ αυτά  τα εδάφια. Όπως  η πόρτα  ανοι- 
γοκλείνει αλλά  δεν μετακινείται, έτσι και οι τεμπέληδες  στριφογυρίζουν 
στο  κρεβάτι τους χωρίς να μετακινούνται. Η  άλλη  εικόνα  που βλέπουμε 
στο  εδ. 15 είναι ακόμη πιο  αναπάντεχη. Βάζουν το  χέρι τους στο  πιάτο  με 
το  φαγητό, αλλά είναι τόσο  τεμπέληδες που  δεν φέρνουν το  χέρι τους  στο 
στόμα  για να  φάνε. Ακόμη χειρότερη  όμως είναι η διανοητική  τους οκνη- 
ρία, το  ότι είναι στενόμυαλοι και σίγουροι για τις θέσεις τους. Γι’ αυτό  νο- 
μίζουν ότι έχουν πάντα  δίκιο  και ότι είναι σοφότεροι και από  επτά σοφούς 
(Παρ. 26/κς’ 16). Έτσι, δεν είναι ποτέ ανοικτοί σε ιδέες που πιθανόν είναι 
πιο  σοφές  από  τις  δικές  τους. Εκείνοι που πιστεύουν ότι έχουν όλες  τις 
απαντήσεις, συνήθως δεν τις έχουν. 
ΣΚΕΨΗ: Την ηµέρα της κρίσης οι άνθρωποι δεν θα καταδικασθούν επει- δή  συνειδητά 
πίστεψαν σε  ένα ψέµα, αλλά επειδή δεν πίστεψαν στην α- λήθεια. Πώς κατανοούµε το 
δικό µας ρόλο στο  να δώσουµε την «ευκαιρί- α» στους άλλους να µάθουν ποια είναι η 
αλήθεια; Πού ξεκινάει η ευθύνη µας και πού τελειώνει; 



Τετάρτη 4 Μαρτίου 

Ο ΦΙΛΟΣ ΩΣ ΕΧΘΡΟΣ 

Το  ότι απογοητευόμαστε περισσότερο  από  τους φίλους μας  παρά από 
τους εχθρούς μας οφείλεται στο  ότι το  καλό  το  περιμένουμε από  τους  φί- 
λους  μας, ενώ το  κακό  από  τους εχθρούς  μας. ∆υστυχώς  όμως τα  πράγ- 
ματα  δεν είναι πάντοτε έτσι. Γι’ αυτό  και στις Παροιμίες προειδοποιούμα- 
στε για  τις περιπτώσεις  όπου ο  φίλος συμπεριφέρεται ως  εχθρός, και ο 
εχθρός ως φίλος. 
∆ιαβάστε Παρ. 27/κζ’ 5,6. Πότε η επίπληξη είναι ένδειξη αγάπης; 
Η  αγάπη  δεν είναι μόνο  φιλιά  και καλά  λόγια. Η  αγάπη  μερικές φορές  μας 
ωθεί να  επιπλήξουμε τον φίλο  ή το  παιδί μας  και υπάρχει ο  κίνδυνος η 
επίπληξη  αυτή να  είναι δυσάρεστη και επικριτική. Μπορεί ακόμη να  χά- 
σουμε και τους φίλους μας. Ωστόσο, εάν δεν τους προειδοποιήσουμε, 
ιδιαίτερα για  κάτι που μπορεί να  τους βλάψει, τότε τι φίλοι είμαστε; Η  ειλι- 
κρινής  επίπληξη  είναι ένδειξη ότι η  αγάπη μας  δεν είναι προσποιητή και 
ψεύτικη, αλλά αληθινή και βασίζεται στην εμπιστοσύνη. 
∆ιαβάστε Παρ. 27/κζ’ 17. Ποια είναι η  συνέπεια  της σύγκρουσης  μεταξύ 
φίλων; 
Η  εικόνα  του σιδήρου που  ακονίζει σίδηρο  δείχνει σε αμοιβαίο  όφελος. Η 
φιλία  που θα  δοκιμαστεί σε μία  σωστή σύγκρουση, θα αναβαθμιστεί όχι 
μόνο  ως προς την ποιότητά της, αλλά  και θα  ενδυναμώσει τις  δύο  πλευ- 
ρές  για  μελλοντικές δοκιμασίες. Εκείνοι που  βρίσκουν καταφύγιο  στον 
εαυτό  τους και στις  δικές τους  ιδέες και δεν νοιάζονται για άλλες  απόψεις, 
δεν θα αυξηθούν σε γνώση ούτε σε χαρακτήρα. 
ΣΚΕΨΗ: Σας έχουν επιπλήξει ποτέ  για κάτι που θα σας έβλαπτε σοβαρά; Αναλογιστείτε 
τι θα συνέβαινε  εάν δεν είχατε  προειδοποιηθεί. Έχοντας αυτό υπόψη, πώς θα 
µπορούσατε να κάνετε  το ίδιο σε κάποιον, αλλά µε λυτρωτικό κυρίως και όχι µε 
επικριτικό τρόπο ; 



Πέμπτη 5 Μαρτίου 

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΩΣ ΦΙΛΟΣ 

∆ιαβάστε Παρ. 26/κς’ 17-23. Γράψτε συνοπτικά τα λόγια των εδαφίων. 
Και πάλι οι Παροιμίες αναφέρονται στη  δύναμη  των λόγων μόνο  που  αυ- 
τή τη φορά  αναφέρονται και στο  κακό  που προκαλούν οι συκοφαντίες και 
οι διενέξεις. Εκείνοι που συκοφαντούν τον εχθρό  σου  για  να σε κάνουν να 
πιστέψεις ότι οι ίδιοι είναι με το  μέρος σου, στην πραγματικότητα  είναι σαν 
«άνθρακες»: «εξάπτουν έριδας» και προκαλούν φωτιά  προβλημάτων (εδ. 
21). 
Παρομοίως, τα  «ένθερμα χείλη» μπορεί να  κρύβουν πονηρή καρδιά (εδ. 
23). Ο πολιτικός που  θέλει να  εκλεγεί, ο  πωλητής  που θέλει να  πουλήσει 
την πραμάτεια του, ο  άνδρας  που θέλει να  αποπλανήσει μία  γυναίκα  – 
όλοι ξέρουν τη δύναμη του λόγου. 
Αυτή η  περικοπή  μάς  εφιστά  την προσοχή  στο  να μην πιστεύουμε αμέ- 
σως  κάθε ωραίο  λόγο  που ακούμε. Μπορεί να  κρύβει κινδύνους, ακριβώς 
επειδή  ακούγεται ωραία. Ορισμένοι είναι πολύ καλοί ομιλητές, ακούγονται 
τόσο  πειστικοί και ειλικρινείς, ενώ  η  πραγματικότητα  είναι εντελώς  διαφο- 
ρετική. Αν και όλοι υπήρξαμε θύματα  τέτοιων περιπτώσεων και εμείς έ- 
χουμε κάνει το  ίδιο  – άλλα  να  λέμε και άλλα να  πιστεύουμε. Οι παροιμίες 
εναντιώνονται έντονα σ’ αυτήν την απάτη. 
«Ό,τι κάνουν οι Χριστιανοί πρέπει να  είναι διάφανο  όπως  το  φως του  ήλι- 
ου. Η αλήθεια  είναι του Θεού, ενώ  η  απάτη – σε κάθε της μορφή – είναι 
του Σατανά. ∆εν είναι εύκολο  να  λέμε την ακριβή αλήθεια. ∆εν μπορού- με 
να  πούμε απολύτως  την αλήθεια  εάν δεν γνωρίζουμε την αλήθεια, και 
πολλές φορές  η ατελής γνώση, οι προϊδεάσεις, και η λάθος  κρίση, μας 
εμποδίζουν να  αντιληφθούμε τα  πράγματα όπως  είναι. ∆εν μπορούμε να 
πούμε την αλήθεια  εάν δεν καθοδηγούμαστε συνεχώς από  Εκείνον που 
είναι η αλήθεια.» Ε. Χουάιτ, Reflecting Christ, σ. 71. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο  καθαροί και διαυγείς είστε  στα λόγια σας; Πόσο απατηλά είναι τα λόγια 
και οι σκέψεις σας; Πιστεύετε ότι αυτή η διπλοπροσωπία γίνεται να συνεχιστεί; (∆είτε 
Ματθ. 10/ι’ 26,27. ) 

6



Παρασκευή 6 Μαρτίου ∆ύση ηλίου: 18:22’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Το  Πνεύμα του  Θεού  δεν αφαιρεί από  μέσα  μας την ανάγκη να  εξασκή- 
σουμε τις ικανότητες  και τα  τάλαντα μας, αλλά  μας διδάσκει πώς να  τα 
χρησιμοποιούμε για  τη δόξα  του Θεού. Όταν οι ανθρώπινες ικανότητες 
υποβάλλονται στην ειδική καθοδήγηση της  χάρης του  Θεού, είναι ικανές 
να  χρησιμοποιηθούν για τον καλύτερο  σκοπό  στη γη. Η  αμάθεια δεν αυ- 
ξάνει την ταπεινοφροσύνη  ή  την πνευματικότητα  κανενός ακόλουθου του 
Χριστού. Οι αλήθειες  του Θεϊκού λόγου εκτιμούνται από  τον πνευματικό 
Χριστιανό. Ο Χριστός  δοξάζεται καλύτερα από  εκείνους που Τον υπηρε- 
τούν πιστά. Σκοπός της  εκπαίδευσης  είναι να  μας βοηθήσει να χρησιμο- 
ποιήσουμε τη δύναμη που ο  Θεός μάς  έδωσε στο  να  εκπροσωπήσουμε τη 
θρησκεία της  Αγίας Γραφής  και να προωθήσουμε τη δόξα του  Θεού. 
Είμαστε υποχρεωμένοι σε Εκείνον που μας δημιούργησε, για  τα τάλαντα 
που  μας  εμπιστεύτηκε να  καλλιεργήσουμε και να  βελτιώσουμε αυτά τα 
χαρίσματα.» Ε. Χουάιτ, Counsels  to Parents, Teachers, and Students, σ. 
361,362. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Αναφερθείτε στα  διάφορα  μυστήρια  που συναντάμε στην καθημερινό- 
τητά  μας, στη φύση, στις  ανθρώπινες σχέσεις, ή  σε θέματα  όπως  η πί- 
στη, η  φύση του  Θεού και η σωτηρία. Μία  από  τις μεγαλύτερες ειρωνείες 
αυτής  της ζωής  είναι ότι όσο  περισσότερο  μαθαίνουμε τόσο  περισσότερο 
συνειδητοποιούμε το  πόσο  λίγα  γνωρίζουμε. Γιατί αυτό  ισχύει ιδιαίτερα  στις 
πνευματικές αλήθειες;
2. Ποιες  «αλήθειες» είναι στην πραγματικότητα  σχετικές, βάση νοοτρο- 
πίας, και μεταβλητές; Πώς τις ξεχωρίζουμε από  εκείνες  που  είναι αιώνιες, 
παγκόσμιες, και αμετάβλητες; Γιατί είναι σημαντικό  να  γνωρίζουμε τη δι- 
αφορά  μεταξύ τους; Γιατί το  να  συγχέουμε τις σχετικές αλήθειες  με τις 
αιώνιες  είναι ένας από  τους μεγαλύτερους  κινδύνους  που  αντιμετωπίζου- 
με;
3. Λέγεται ότι οι έξυπνοι άνθρωποι κρατάνε τους φίλους  τους  κοντά  τους 
και τους  εχθρούς τους ακόμη πιο  κοντά. Τι σημαίνει αυτό; Ως  Χριστιανοί 
ποια πρέπει να είναι η στάση μας; Πώς  μπορεί να  μας  βοηθήσει το  εδά- 
φιο Ματθ. 10/ι’ 16; 



Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Μαρτίου 

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΗ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο φόβος του ανθρώπου στήνει παγίδα, ο δε  πε- ποιθώς επί 
Κύριον θέλει είσθαι εν ασφαλεία.» Παροιµίες 29/κθ’ 25. 
Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 28/κη’ 4,7,9, Ρωµ. 1/α’ 16,17, Γαλ. 3/
γ’ 24, Παρ. 28/κη’ 5, Α’ Ιωάν. 2/β’ 15-17, Παρ. 29/κθ’ 13. 

Πολλές φωνές  μας καλούν, από  διάφορες  κατευθύνσεις. Πώς  μπορούμε 
να  ξέρουμε ποιο  είναι το  σωστό  και ποιο  το  λάθος; Η απάντηση  βρίσκεται 
στον Θεό  και στο  Λόγο  Του. Πρέπει να  στηριζόμαστε στον Θεό  και να 
υπακούμε στο Νόμο Του, και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. 
Ο Ιησούς  είπε: «ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού  και ταύτα  πά- ντα 
θέλουσι σας προστεθή» (Ματθ. 6/ς’ 33). Καλούμαστε να θέσουμε ως 
προτεραιότητα  μας τον Θεό  και να υποτασσόμαστε σ’ Αυτόν, διαφορετικά 
θα  κάνουμε κάτι άλλο  την προτεραιότητά  μας και θα  οδηγηθούμε σε ει- 
δωλολατρία. Και εμπιστοσύνη στον Θεό  μπορούμε να  δείξουμε μόνο  εάν 
ζούμε μία  ζωή πίστης. Χριστιανική πορεία  είναι να επιλέγουμε να κάνου- με 
εκείνα  τα οποία  ο  Κύριος  μας είπε να  κάνουμε, αφήνοντας τα υπόλοι- πα 
σ’ Εκείνον. 



Κυριακή 8 Μαρτίου 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Ο νόμος  αναφέρεται 13 φορές  στο  βιβλίο  των Παροιμιών. Παρότι στις 
Παροιμίες 13/ιγ’ 14 αναφέρεται στη διδασκαλία του  σοφού, στην Εβραϊκή 
παράδοση ο  όρος  αυτός έχει πνευματική έννοια  και παραπέμπει στην 
θεϊκή αποκάλυψη όπως αυτή εμφανίζεται στο  βιβλίο  των Παροιμιών (Παρ. 
29/κθ’ 18). 
∆ιαβάστε Παρ. 28/κη’ 4,7 και 9. Τι μας λένε αυτά  τα  εδάφια  για  τη  σημα- 
σία του νόμου στον τρόπο ζωής μας; 
Εκείνο  το  οποίο  διέφερε στους  Ισραηλίτες  σε σχέση με τους  υπόλοιπους 
λαούς, δεν ήταν ο  τρόπος σκέψης ή οι «πνευματικές» και θεολογικές  τους 
απόψεις. Ήταν οι επιλογές  τους  για τη  ζωή, όσον αφορά το  φαγητό, την 
ανάπαυση, το  περιβάλλον και τις σχέσεις τους  με τον συνάνθρωπο  και την 
οικογένεια, οι οποίες  τους  έκαναν «άγιους» ή «ξεχωριστούς» σε σχέ- ση  με 
τα άλλα  έθνη. Και οι επιλογές  τους αυτές βασίζονταν στο  νόμο  και στις 
αρχές που τον διέπουν. 
Εξάλλου, ως άνθρωποι δεν είμαστε από  μόνοι μας σοφοί. Αδυνατούμε να 
διακρίνουμε πάντοτε ποιο  είναι το  καλό  και ποιο  το  κακό  (Α’ Βασ. 3/γ’ 9). 
Επομένως, χρειαζόμαστε τον θεϊκό  νόμο  για  καθοδήγηση. Με άλλα  λόγια, 
η απόκτηση σοφίας  δεν εξαρτάται από  τη διανοητική ή την πνευματική 
εξάσκηση, αλλά  από  την υπακοή σε έναν νόμο  πέρα  από  εμάς, την κουλ- 
τούρα, την ψυχολογία  και τις  επιθυμίες  μας. Και φυσικά  αυτός ο  νόμος 
είναι ο  αιώνιος νόμος  του  Θεού, που για να τον ακολουθήσουμε, χρειάζε- 
ται πίστη. «∆ιότι δεν αισχύνομαι το  ευαγγέλιον του  Χριστού, επειδή είναι 
δύναμις  Θεού  προς σωτηρίαν εις  πάντα  τον πιστεύοντα, Ιουδαίον τε 
πρώτον, και Έλληνα, διότι δι’ αυτού  αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού 
εκ πίστεως  εις πίστιν, καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Ο δε δίκαιος  θέλει ζήσει 
εκ πίστεως’» (Ρωμ. 1/α’ 16,17). 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες ανησυχίες και προβλήµατα αποφύγατε  τηρώντας το νόµο του  Θεού; Πόσο 
διαφορετικοί θα ήταν η ζωή σας εάν δεν τον τηρούσατε; 



∆ευτέρα 9 Μαρτίου 

«ΟΙ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ» 

Όσο  σημαντική κι αν είναι μία  ζωή  πίστης, ο  νόμος  ο  ίδιος δεν είναι η  πη- 
γή  της ζωής. Ο νόμος δείχνει την αμαρτία, και η αμαρτία  οδηγεί στον θά- 
νατο  (δείτε Ρωμ. 7/ζ’ 7-13). Εκείνο  το  οποίο  κάνει το  νόμο  αποτελεσματι- 
κό  είναι ότι προέρχεται από  τον Θεό. Χωρίς τον Θεό, ο  νόμος  γίνεται νο- 
μικιστική θρησκεία  και δεν έχει καμία  σχέση με τον αρχικό  σκοπό  του. Μία 
ζωή  υπακοής  στο  νόμο  του Θεού  είναι μία  ζωή  μαζί με τον Θεό. Ο νόμος 
δεν αντικαθιστά  τον Θεό, αλλά  είναι ο  «παιδαγωγός  ημών εις  τον Χρι- 
στον» (Γαλ. 3/γ’ 24). 
∆ιαβάστε Γαλ. 3/γ’ 24. Πώς  εστιάζει ο  νόμος  στον Ιησού «διά  να δικαιω- 
θώμεν εκ πίστεως»; 
Οι Παροιμίες δεν είναι απλώς  ένα  βιβλίο  σοφίας, αλλά  πάνω  απ’ όλα  είναι 
ένα  βιβλίο  για τον Θεό. Η  απόκτηση  σοφίας μέσα  από  την υπακοή στο 
νόμο, θα  μας φέρει πιο  κοντά  στον Κύριο  και τη σωτηρία  που  μας προ- 
σφέρεται μέσω της πίστης μας στον Ιησού. 
∆ιαβάστε Παρ. 28/κη’ 5. Ποιοι «θέλουσι νοήσει τα πάντα»; 
Το  ρήμα «νοήσει» αναφέρεται δύο  φορές  στο  εδ. 5 όπως  ο  «νόμος» στο 
εδ. 4. Αυτά  τα  εδάφια  σχετίζονται: η τήρηση  του  νόμου (εδ. 4) και η ανα- 
ζήτηση του  Κυρίου (εδ. 5) είναι αλληλένδετα. Ο σκοπός  ωστόσο, δεν είναι 
απλώς  η γνώση  και η  εφαρμογή  του  σωστού  (εδ. 5). Αυτή η νόηση περι- 
λαμβάνει τα  «πάντα», επειδή προέρχεται από  τον Θεό  των «πάντων». Για 
τον αρχαίο  Ισραήλ, η  γνώση δεν διαχωριζόταν από  την θρησκευτική  πείρα. 
Η  πίστη ήταν στενά συνδεδεμένη με την νόηση. Είναι αδύνατον να  έχεις 
πίστη χωρίς  νόηση ή  νόηση χωρίς πίστη, επειδή ο  Θεός  είναι ο  θε- 
μελιωτής και των δύο. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί το να έχεις πίστη στον Θεό είναι λογικό, ενώ το  να Τον α- πορρίψεις, 
παράλογο; 



Τρίτη 10 Μαρτίου 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ 

∆ιαβάστε Α’ Ιωάν. 2/β’ 15-17. Για  ποιο  πράγμα  προειδοποιούμαστε και 
πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτόν τον κίνδυνο; 
Αν και η ιδέα  του ποιος είναι «πλούσιος» διαφέρει σε μεγάλο  βαθμό, στις 
Παροιμίες δίνονται οδηγίες στο  πώς  να  «πλουτίσεις» και πώς  να διαχει- 
ριστείς τα «πλούτη» σου. 
1. Μην πλουτίσεις εις βάρος των φτωχών (Παρ. 28/κη’ 8). ∆εν δικαιο- 

λογούνται τα  πλούτη  που αποκτήθηκαν εις  βάρος  των φτωχών. Όπως 
έχουμε ξαναδεί, η  Αγία  Γραφή  μιλάει ενάντια  σε εκείνους  που  εκμεταλ- 
λεύονται τους φτωχούς για δικό τους όφελος. 

2. ∆ώσε στους φτωχούς (Παρ. 28/κη’ 27). Σε αντίθεση με τους άπλη- 
στους, εκείνος  που είναι γενναιόδωρος προς τους φτωχούς  θα 
ευλογηθεί.

3. Εργάσου σκληρά (Παρ. 28/κη’ 19). Η περιουσία δεν πρέπει να  είναι 
αποτέλεσμα  κλοπής ή  τύχης, αλλά η ανταμοιβή σκληρής  εργασίας. 
Εκεί- νο  το  οποίο  λαμβάνουμε βασίζεται στην ποιότητα  της  εργασίας 
μας. Την περιουσία μας πρέπει να την αξίζουμε. 

4. Μη βιαστείς να πλουτίσεις σύντομα  (Παρ. 28/κη’ 20,22). Οι παροιμίες 
δίνουν δύο  πιθανές περιπτώσεις: (1)  το  να  κλείσει κάποιος τα  μάτια σε 
μία άδικη πράξη και να  γίνει έτσι συνένοχος (Παρ. 28/κη’ 22), (2) το  να 
εποφθαλμιά  την περιουσία  των γονιών του και να  την αρπάζει ενόσω  οι 
γονείς  του  είναι ακόμη  εν ζωή (Παρ. 28/κη’ 24). Το  χειρότερο  είναι ότι 
δι- καιολογούν αυτές  τις πράξεις στο  νου τους  και πείθουν τον εαυτό 
τους ότι δεν έχουν κάνει κανένα κακό, λέγοντας ότι: «Τούτο  δεν είναι 
αμαρτία». 

ΣΚΕΨΗ: Τα χρήµατα έχουν µεγάλη δύναµη στον κόσµο και γι’  αυτό η Αγία Γραφή 
αναφέρεται πολύ σ’ αυτά. Εάν όπως οι περισσότεροι επιθυ- µείτε  την απόκτηση 
χρηµάτων, πώς µπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα πέσετε στην παγίδα που ο Ιησούς 
αποκάλεσε, «απάτη του πλούτου»; (Μάρκ. 4/δ’ 19). 



Τετάρτη 11 Μαρτίου 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ 

∆ιαβάστε Παρ. 29/κθ’ 13. Ποιο  είναι το  θέμα  συζήτησης σ’ αυτό  το 
εδάφιο; 
Οι φτωχοί και οι πλούσιοι είναι ίσοι (Παρ. 29/κθ’ 13). Η εικόνα του φωτός  σ’ 
αυτήν την παροιμία  παραπέμπει στη ∆ημιουργία. Πλούσιοι και φτωχοί, 
δημιουργήθηκαν εξίσου  από  τον Θεό  (Παρ. 22/κβ’ 2). Και οι δύο  απολαμ- 
βάνουν το  δώρο  της ζωής  και τον ήλιο  που λάμπει επάνω τους. Όπως οι 
πλούσιοι προειδοποιήθηκαν να  είναι προσεκτικοί με το  πώς συμπεριφέ- 
ρονται στους φτωχούς, έτσι και οι φτωχοί καλούνται να αγαπάνε ακόμη κι 
αυτούς που τους  καταδυναστεύουν, οι οποίοι τις  περισσότερες  φορές 
τυχαίνει να είναι πλούσιοι (Ματθ. 5/ε’ 44,45). 
Ποιο είναι το μήνυμα στις Παρ. 28/κη’ 3; 
Οι φτωχοί έχουν τις ίδιες ευθύνες με τους πλούσιους  (Παρ. 28/κη’ 3). Η 
φτώχεια  δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία  για  την ανομία. Το  ότι μπορεί 
να  καταδυναστεύεσαι δεν σημαίνει ότι έχεις το  δικαίωμα  να καταδυνα- 
στεύεις και εσύ τους άλλους. Η  παραβολή του Ιησού με τον αχάριστο 
δούλο  που δυνάστευε τον σύνδουλό  του δείχνει ότι η αντίδρασή του, αν 
και δεν είναι η αναμενόμενη, καθώς θα  περίμενε κανείς ότι θα  έδειχνε 
κατανόηση, δεν είναι ασυνήθιστη (Ματθ. 18/ιη’ 22-35). Στις Παρ. 28/κη’ 3 
η βροχή που  συνήθως απεικονίζει την ευλογία, μετατρέπεται σε κατα- 
στρεπτικό  χείμαρρο, αντικατοπτρίζοντας την αφύσικη και απογοητευτική 
αυτή συμπεριφορά. 
Ποιο είναι το μήνυμα στις Παρ. 28/κη’ 6; 
Οι δίκαιοι φτωχοί είναι καλύτεροι από  τους ασεβείς  πλούσιους  (Παρ. 28/
κη’ 6). Σύμφωνα  με μία  παράδοση, ο  δίκαιος δεν μπορεί να είναι φτω- χός 
γιατί η φτώχεια  υποτίθεται ότι είναι η καταδίκη  των τεμπέληδων (Παρ. 24/
κδ’ 34). Στην πραγματικότητα ωστόσο, η ζωή είναι πιο  περίπλοκη. Οι 
φτωχοί μπορεί να  είναι θύματα αδικίας, ή καταστάσεων πέρα από  τον 
έλεγχό  τους. Αυτό  είναι συνηθισμένο  φαινόμενο. Παρόλα  αυτά, η  κλίμακα 
αξιών που ορίζεται στις Παροιμίες, είναι ξεκάθαρη. Η  ακεραιότητα  είναι 
πιο  σημαντική  από  τα  πλούτη, και η επιτυχία  δεν σημαίνει απαραιτήτως  και 
ηθικότητα. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς µπορούµε να µη συµβιβάσουµε τις αξίες µας για υλικά ο- φέλη; Πώς 
µπορούµε να προστατευτούµε από αυτήν την παγίδα στην οποία µπορούµε  να πέσουµε 
πολύ πιο εύκολα απ’ όσο νοµίζουµε; 



Πέμπτη 12 Μαρτίου 

ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 

Από  όλα  τα μαθήματα που  μπορούμε να διδάξουμε, το  πιο  σημαντικό  ίσως 
μάθημα  βρίσκεται στα λόγια  του Παύλου  όταν λέει ότι, «δεν εδέχθη- σαν 
την αγάπην της  αληθείας» (Β’ Θεσ. 2/β’ 10). Φυσικά, επειδή  ο  Ιησούς  είναι 
η Αλήθεια, όταν διδάσκουμε στους άλλους να  αγαπάνε την αλήθεια  στην 
ουσία τους διδάσκουμε να αγαπάνε τον Ιησού. 
«Οποιονδήποτε κλάδο  έρευνας παρακολουθούμε με τον ειλικρινή σκοπό 
να  βρούμε την αλήθεια, ερχόμαστε σε επαφή  με την ισχυρή, αόρατη εκεί- 
νη  ∆ιάνοια, η  οποία ενεργεί παντού και μέσο  όλων. Ο νους του  ανθρώ- 
που  επικοινωνεί με το  νου του  Θεού, το  πεπερασμένο  με το  Άπειρο. Τα 
αποτελέσματα  μίας  τέτοιας σωματικής  και ψυχικής επικοινωνίας είναι α- 
νυπολόγιστα.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 4. 
∆ιαβάστε Παρ. 29/κθ’ 15 (δείτε επίσης Παρ. 29/κθ’ 19). Ποια  σημαντική 
αρχή βλέπουμε στην εκπαίδευση αλλά και στη ζωή γενικότερα; 
Αν και το  παράδειγμά  μας είναι σημαντικό  – ιδιαίτερα  σε εκείνους που  δεν 
μπορούμε να  επιπλήξουμε ή να  τιμωρήσουμε – ορισμένες  φορές  χρειάζε- 
ται κάτι περισσότερο. Αυτό  ισχύει ιδιαίτερα  με τα  παιδιά  μας. Ορισμένες 
φορές  πρέπει να  τιμωρήσουμε τα  παιδιά  μας για  να  τα  συνετίσουμε. Η 
ιδιοσυγκρασία  μας  έχει διαφθαρεί και αυτό  ισχύει και στα  μικρά  παιδιά  που 
τόσο  αγαπάμε. ∆εν βοηθάμε τα  παιδιά  μας  αλλά  ούτε και τον εαυτό  μας 
όταν τα  αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Για  την ακρίβεια  τα παιδιά όχι 
μόνο  χρειάζονται πειθαρχία  – αλλά  τους  είναι απαραίτητη. Έχουν α- νάγκη 
να  μάθουν ότι υπάρχουν όρια τα  οποία  δεν πρέπει να ξεπεράσουν. Η 
μητέρα  η  οποία  πιστεύει ότι σέβεται την ελευθερία  των παιδιών της, 
επιτρέποντάς  τους να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να  τους πει ποτέ «όχι», 
αργά ή γρήγορα, κάποια  στιγμή  θα  «ντροπιαστεί» (Παρ. 29/κθ’ 15) και 
αναμφίβολα θα φέρει δυστυχία στα παιδιά της. 
ΣΚΕΨΗ: Ποια διδάγµατα είχατε  ως παιδί που σας επηρέασαν ως ενήλι- κα; Πώς αυτή  η 
γνώση σάς βοήθησε να βελτιώσετε τη ζωή σας; 



Παρασκευή 13 Μαρτίου ∆ύση ηλίου: 18:29’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Οι νόμοι του  Θεού  βασίζονται στην πιο  αμετάβλητη ακεραιότητα, και είναι 
κατά τέτοιον τρόπο  πλαισιωμένοι ώστε να  δίνουν ευτυχία  σε εκεί- νους 
που  τους  τηρούν. Η θρησκεία  φέρνει τον άνθρωπο  σε προσωπική σχέση 
με τον Θεό, αλλά  όχι για  δική του  αποκλειστικότητα, καθώς πρέπει να  ζει 
τις αρχές  του ουρανού για  να  βοηθηθούν και να  ευλογηθούν και άλλοι.» Ε. 
Χουάιτ, Sons and Daughters of God, σ. 267. 
«Η παραμέληση της  εκπαίδευσης  των παιδιών για  τον Θεό, διαιώνισε το 
κακό  και έφερε στα  χέρια του  εχθρού  πολλούς ανθρώπους  που  διαφορε- 
τικά θα  ήταν συνεργάτες του Χριστού. Οι λάθος ιδέες, η ασύνετη και λαν- 
θασμένα κατευθυνόμενη στοργή, τρέφει στοιχεία  που  κάνει τα  παιδιά  δυ- 
στυχισμένα, φέρνει πικρία  στη  ζωή των γονιών και αρνητικές επιρροές στις 
μελλοντικές  γενιές. Οποιοδήποτε παιδί αφήνεται να  κάνει ό,τι θέλει θα 
είναι ατίμωση για  τον Θεό  και καταισχύνη  για  τους  γονείς του Παρα- 
μελώντας το  καθήκον τους, και κακομαθαίνοντας τα  παιδιά  τους, στην 
πραγματικότητα, οι γονείς κλείνουν στα παιδιά τους τις  πύλες  της  πόλης 
του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 5, σ. 325,326. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Ο Ρώσος  συγγραφέας Λέο  Τολστόι, αν και μεγάλωσε σε Χριστιανική 
οικογένεια, για  πολλά  χρόνια  είχε εγκαταλείψει την πίστη του. Σε μεγάλη 
ηλικία  ήρθε αντιμέτωπος με το  κρίσιμο  ερώτημα: «Ποια  είναι η αξία  της 
ζωής, δεδομένου ότι όλα  καταλήγουν στο  θάνατο;» Αν και προσπάθησε να 
βρει απαντήσεις, δεν τα  κατάφερε. Εν τέλει συνειδητοποίησε ότι η  μό- νη 
λογική απάντηση στην ερώτηση για  τη ζωή, βρίσκεται στην πίστη  – δηλαδή 
κάπου πέρα  από  τη λογική. Η  λογική  του, του υπέδειξε τον κόσμο  της 
πίστης για  να  βρει τις  απαντήσεις που  έψαχνε. Γιατί η πίστη στον Ιη- σού 
είναι η  πιο  λογική μας απόφαση σχετικά με το  νόημα  και τον σκοπό  της 
ζωής;
2. Τι σημαίνει να  αγαπάς  την αλήθεια; Πώς  μπορούμε να  αγαπήσουμε την 
αλήθεια; Για να  αγαπήσουμε την αλήθεια  πρέπει πρώτα  να την γνω- 
ρίσουμε. Πώς  μπορούμε να  γνωρίσουμε την αλήθεια; Και πώς μπορούμε 
να  βεβαιωθούμε ότι δεν θα αφήσουμε τίποτε να  σταθεί εμπόδιο  στο  να 
την αγαπήσουμε; 



Μελέτη 12: Για το Σάββατο 21 Μαρτίου 

Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύµατι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των 
ουρανών.» Ματθαίο 5/ε’ 3. 
Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 30/λ’, Λουκά 18/ιη’ 9-14, Ιωβ 38/λη’ – 
40/µ’ 2, Α’ Ιωάν. 1/α’ 9, Αποκ. 3/γ’ 14-18, Ψαλµ. 104/ρδ’ 24. 

Στην Αγία  Γραφή, η ταπεινοφροσύνη  θεωρείται μία σημαντική αρετή. Ο 
μεγαλύτερος  των προφητών, ο  Μωυσής, αναφέρεται ως  ο  πιο  πράος  άν- 
θρωπος που έζησε ποτέ (Αρ. 12/ιβ’ 3). Στο  Μιχ. 6/ς’ 8  ο  Θεός ζητάει, «να 
περιπατής ταπεινώς  μετά  του Θεού  σου». Και ο  Ιησούς  επίσης, επιμένει 
ότι η  ταπεινοφροσύνη  είναι μία αρετή που  ο  Χριστιανός  πρέπει να  υιοθε- 
τήσει: «Όστις  λοιπόν ταπεινώση εαυτόν ως  το  παιδίον τούτο, ούτος είναι ο 
μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 18/ιη’ 4). 
Άλλωστε τι έχουμε για  το  οποίο  μπορούμε να καυχηθούμε; Κάθε μας  α- 
νάσα, κάθε χτύπος της καρδιάς, κάθε χάρισμα και τάλαντο, όλα  προέρ- 
χονται από  τον Θεό, «διότι εν Αυτώ  ζώμεν και κινούμεθα  και υπάρχομεν» 
(Πραξ. 17/ιζ’ 28). Ακόμη  και η δικαιοσύνη μας, υπό  το  φως του  σταυρού, 
είναι ως «ρυπαρόν ιμάτιον» (Ησ. 64/ξδ’ 6). Για  τι μπορούμε λοιπόν να 
καυχηθούμε; 
Αυτήν την εβδομάδα  θα  εξετάσουμε στις  Παροιμίες  την ταπεινοφροσύνη, 
και θα  δούμε ότι είναι ανοησία  από  μέρους μας το  να  μην είμαστε ταπει- 
νοί. 



Κυριακή 15 Μαρτίου 

ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ; 

∆ιαβάστε Παρ. 30/λ’ 1-3, 32, 33. Ποιο είναι το θέμα των εδαφίων; 
Η  αυταπάρνηση που βλέπουμε σ’ αυτά  τα εδάφια  είναι σαν διάλειμμα  από 
την συνήθη  αυτοεξύψωση των βασιλιάδων της αρχαίας  Ανατολής, οι 
οποίοι καυχιόνταν για  τη σοφία, τα  επιτεύγματα, και τις στρατιωτικές  τους 
νίκες. Ο Σολομών αναφέρει ότι «εμεγαλύνθην και ηυξύνθην υπέρ  πάντας 
τους υπάρξαντας  προ  εμού» (Εκκλ. 2/β’ 9, Α’ Βασ. 10/ι’ 23). Και φυσικά 
έχουμε τον Ναβουχοδονόσορ  που διακήρυξε: «∆εν είναι αύτη η Βαβυλών η 
μεγάλη, την οποίαν εγώ ωκοδόμησα  διά καθέδραν του βασιλείου με την 
ισχύν της δυνάμεώς μου, και εις τιμήν της δόξης μου;» (∆αν. 4/δ’ 30). 
Ο συγγραφέας αναγνωρίζει την αφροσύνη του και ότι δεν υπάρχει τίποτα 
σ’ αυτόν ώστε να  καυχηθεί. Η  εβραϊκή λέξη  για τον «άφρονα» εδώ, είναι 
nabal, που  είναι και το  όνομα  του  Νάβαλ ο  οποίος ήταν άφρονας και υ- 
περήφανος  (Α’ Σαμ. 25/κε’). Αυτή η καύχηση, η  οποία υποδηλώνει υπε- 
ρηφάνεια, φέρνει το  ενδεχόμενο  του  εξευτελισμού. Και ο  απόστολος Παύ- 
λος καλεί ορισμένα  από  τα  μέλη  της εκκλησίας του, «άφρονες» επειδή 
θεωρούσαν ότι ήταν σοφοί και μάλιστα καυχιόνταν γι’ αυτό  (Β’ Κορ. 11/ια’ 
18,19). 
∆ιαβάστε Λουκά  18/ιη’ 9-14. Γιατί είναι ευκολότερο  απ’ όσο  νομίζουμε το 
να  είμαστε σαν τον Φαρισαίο; Πώς μπορούμε να  βεβαιωθούμε ότι δεν θα 
πέσουμε στην ίδια παγίδα, ακόμη και με τον πιο δυσδιάκριτο τρόπο; 
Οι άνθρωποι που  καυχώνται (συνήθως  για να  καλύψουν τις ανασφάλειές 
τους) είναι αξιολύπητοι επειδή έχουν αυταπατηθεί και αγνοούν το  ποιοι 
πραγματικά είναι. 



∆ευτέρα 16 Μαρτίου 

ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ; 

Η  υπερηφάνεια  προκύπτει σε εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο  σε 
προσωπικό  επίπεδο. Αντιθέτως, εκείνος που ζει με τον Θεό  είναι ταπει- 
νός, καθώς είναι συνεχώς σε επαφή με Εκείνον που είναι απείρως  ανώ- 
τερος  μας. Αν αναλογιστούμε το  μέγεθος του σύμπαντος και συνειδητο- 
ποιήσουμε ότι λατρεύουμε Εκείνον που  το  δημιούργησε, τον Θεό  που, στο 
πρόσωπο  του  Ιησού, υπέφερε για  μας στο  σταυρό  – τότε δύσκολα  θα 
μπορέσουμε να υπερηφανευθούμε. 
∆ιαβάστε Παρ. 30/λ’ 3-6. Τι μας  λένε αυτά  τα  εδάφια για  τη δύναμη, την 
εξουσία, και το μυστήριο του Θεού; 
Η  φράση  «γνώση των αγίων» πρέπει να  κατανοηθεί ως «γνώση για  τον 
Θεό.» ∆ίνονται πέντε ρητορικές ερωτήσεις  που μας  αναγκάζουν να ανα- 
γνωρίσουμε πράγματα  για  τον Θεό  τα  οποία στην πραγματικότητα  δεν 
κατανοούμε. 
∆ιαβάστε αυτές  τις ερωτήσεις στις  Παρ. 30/λ’ 4. Ποιες  προκλήσεις πα- 
ρουσιάζονται; 
Επειδή ο  Θεός  είναι ο  ∆ημιουργός (οι τέσσερις  πρώτες ερωτήσεις) είναι 
πέρα  από  την κατανόησή  μας  (πέμπτη ερώτηση). Στο  βιβλίο  του Ιώβ  ο 
Θεός θέτει παρόμοιες  ερωτήσεις  στον Ιώβ για να  τον βοηθήσει να  συνει- 
δητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τον Θεό  ή τις  μεθόδους  Του 
(Ιώβ 38/λη’ – 40/μ’ 2). 
Το  γεγονός ότι ο  Θεός είναι ο  ∆ημιουργός και ότι δεν μπορούμε να  Τον 
κατανοήσουμε πλήρως, μας δίνει ένα  σημαντικό  δίδαγμα για  το  πώς 
πρέπει να εκλαμβάνουμε τον Λόγο  Του, τον οποίο  οι σχολιαστές  πολλές 
φορές  αμφισβητούν. Ποιοι είμαστε εμείς  – όταν ακόμη και τα πιο  απλά 
πράγματα  στη φύση  είναι γεμάτα  μυστήριο  – ώστε να  αμφισβητήσουμε τον 
Λόγο  του Θεού, κυρίως  στα σημεία  που  μας προβληματίζουν ή μας 
ενοχλούν; 
ΣΚΕΨΗ: Μιλήστε για το  µεγαλείο και το µυστήριο της φύσης. Τι µας δεί- χνει για το 
µεγαλείο και το µυστήριο του ∆ηµιουργού; Πώς αυτό θα πρέ- πει να µας δίνει ελπίδα; 



Τρίτη 17 Μαρτίου 

ΟΥΤΕ ΠΛΟΥΤΗ ΟΥΤΕ ΦΤΩΧΕΙΑ 

Αυτή η  περικοπή  (Παρ. 30/λ’ 7-9) περιέχει τη  μοναδική προσευχή σε όλες 
τις Παροιμίες. ∆εν είναι τυχαίο  το  γεγονός ότι η αυτή η έκκληση έρχεται 
μετά  από  την διαβεβαίωση ότι ο  Θεός είναι ο  μεγάλος  ∆ημιουργός  (Παρ. 
30/λ’ 4) και την υπόσχεση της πιστότητάς Του (Παρ. 30/λ’ 5). 
∆ιαβάστε Παρ. 30/λ’ 7-9. Γιατί να υποβάλλει κανείς αυτά τα αιτήματα; 
Πριν από  την οποιαδήποτε μας αίτηση στον Θεό, είναι σημαντικό  να βε- 
βαιωθούμε ότι η σχέση  μας  μαζί Του είναι στέρεη. Εάν λέμε ψέματα, τότε 
ενεργούμε σαν ο  Θεός  που  γνωρίζει τα  πάντα, δεν υπάρχει. Γι’ αυτό  και η 
εξομολόγηση της  αμαρτίας  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για  συγχώρεση 
(Α’ Ιωάν. 1/α’ 9). ∆εν μπορούμε να εξαπατήσουμε τον Θεό. Βλέπει τον 
πραγματικό  μας εαυτό. Όταν πέφτουμε στα  γόνατα  και προσευχόμαστε – 
με το  στόμα  μας  στο  χώμα (Θρήνοι 3/γ’ 29), δεν δείχνουμε μόνο  σεβασμό 
και ταπεινοφροσύνη, αλλά  αναγνωρίζουμε και την πνευματική μας  γύμνι- 
α. Στις Παρ. 30/λ’ 8  ο  συγγραφέας ζητάει από  τον Θεό  να  μην του  «δώ- 
σει» ούτε πλούτη, ούτε φτώχεια. Η  πρώτη  φορά  που  συναντάμε το  ρήμα 
«δίνω» στην Αγία  Γραφή σε σχέση με τον άνθρωπο, είναι όταν ο  Θεός  του 
έδωσε τροφή (Γέν. 1/α’ 29). Γι’ αυτό  το  φαγητό  σχετίζεται με την προ- 
σευχή. Αυτή  η βασική ανάγκη που  μας καθιστά εξαρτώμενους  στον Θεό 
της  ∆ημιουργίας, θέτει την εμπειρία  της προσευχής ως πυρήνα για την 
επιβίωσή μας. 
Η  έκκληση αυτή  δεν στοχεύει απλώς  την ισορροπία του  χαρακτήρα, αλλά 
συγκλίνει σε έναν κοινό  στόχο: τη δόξα  του  Θεού. Εάν λάβουμε πολύ  λί- 
γα, μήπως κλέψουμε και προσβάλλουμε έτσι τον Θεό, ενώ εάν λάβουμε 
πολλά  μήπως  δεν αισθανθούμε την ανάγκη  Του. Αξίζει ωστόσο  να  ση- 
μειωθεί ότι μόνο  τα  πλούτη μπορεί να  μας απομακρύνουν από  τον Θεό, 
ενώ η έλλειψη μπορεί να διατηρήσει την επαφή μας μαζί Του. 
Η  προσευχή  του  Κυρίου  έχει την ίδια  διπλή ανησυχία: (1) «τον άρτον η- μών 
τον επιούσιον δος  εις  ημάς σήμερον» (Ματθ. 6/ς’ 11) δώσε μας  ό,τι 
χρειαζόμαστε και όχι κάτι παραπάνω  και (2) «και μη  φέρης  ημάς  εις  πει- 
ρασμόν» (Ματθ. 6/ς’ 13) φρόντισε για τις ανάγκες μας. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε το  πόσο εξαρτάστε από τον Θεό. Πώς µπορεί αυτό  το γεγονός να σας 
βοηθήσει να αυξηθείτε  σε πίστη; Τι κίνδυνοι προκύπτουν όταν ξεχνάµε αυτήν την ανάγκη 
µας; 



Τετάρτη 18 Μαρτίου 

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΑΖΟΝΑ 

Όπως η ταπεινοφροσύνη  είναι κάτι καλό  και φέρνει ευλογίες, η έλλειψη 
της  είναι επικίνδυνη και φέρνει κατάρες. Μετά τις αρετές  της ταπεινοφρο- 
σύνης με τις  αμοιβές και τους καρπούς  της, στις  Παρ. 30/λ’ δίνονται έντο- 
νες  προειδοποιήσεις για  τους  κινδύνους που  έρχονται από  την υπερηφά- 
νεια. 
Καταριέται τους γονείς  (Παρ. 30/λ’ 11,17). Ο Αγούρ  ξεκινάει μ’ αυτήν την 
κατηγορία  που αντιπροσωπεύει και την πιο  σοβαρή πράξη αλαζονείας, 
όταν δηλαδή τα  παιδιά  περιφρονούν εκείνους  που τους έφεραν στη  ζωή. 
Είναι αξιοσημείωτο  ότι η μόνη  εντολή που δίνεται με υπόσχεση για  μα- 
κροζωία  είναι το  «τίμα  τον πατέρα  σου  και την μητέρα  σου» (Έξ. 20/κ’ 12, 
Εφεσ. 6/ς’ 2,3) ενώ η  παράβαση  αυτής της εντολής φέρνει τη θανατική 
ποινή (Έξ. 21/κα’ 15,17). 
Αυτοδικαίωση  (Παρ. 30/λ’ 12,20). Η κατάσταση των αμαρτωλών που  θε- 
ωρούν τον εαυτό  τους δίκαιο  είναι άσχημη, επειδή θα  μείνουν στην αμαρ- 
τία τους με την πεποίθηση  ότι είναι αγνοί και δεν έχουν ανάγκη για συγ- 
χώρηση. Γι’ αυτό, για  τη  συγχώρηση, είναι απαραίτητη η εξομολόγηση της 
αμαρτίας (Α’ Ιωάν. 1/α’ 9). Οι Λαοδικείς που  ισχυρίζονται ότι είναι πλούσιοι, 
έξυπνοι, και καλοντυμένοι (παρότι στην πραγματικότητα  είναι φτωχοί, 
τυφλοί και γυμνοί), συμβουλεύονται να  πάρουν από  τον Θεό  τα  μέσα  για 
να  διορθώσουν την ελεεινή κατάστασή τους  (Αποκ. 3/γ’ 14-18). «Εδώ 
έχουμε τους ανθρώπους  που  υπερηφανεύονται για  την πνευματική τους 
γνώση και τα  πλεονεκτήματά  τους. ∆εν έχουν όμως ανταποκριθεί στις 
ευλογίες που τους έδωσε ο  Θεός. Έχουν επαναστατικό  πνεύμα, είναι 
αχάριστοι, ξεχνούν τον Θεό, ο  Οποίος τους  φέρεται ακόμη  με αγάπη, 
όπως  ένας  συγχωρητικός πατέρας  στον αχάριστο  γιο  του. Αντιστάθηκαν 
στη χάρη Του, περιφρόνησαν τις  ευκαιρίες  Του, και ικανοποιημένοι βυθί- 
στηκαν στην θλιβερή αχαριστία, στον επιφανειακό  τυπικισμό, και στην 
υποκρισία.» Ε. Χουάιτ, Faith and Works, σ. 83. 
Περιφρόνηση (Παρ. 30/λ’ 13,14). Η εικόνα  του  αλαζόνα  δεν είναι καθόλου 
ωραία. Αν και έχει υπερήφανο  βλέμμα, ο  αλαζόνας δεν σταματάει εκεί: η 
περηφάνια του  εκδηλώνεται και με την περιφρόνηση που δείχνει σε εκεί- 
νους που  θεωρεί κατώτερούς  του. Οι «οδόντες» ως ρομφαίες και οι «μυ- 
λόδοντες» ως  μαχαίρια  (Παρ. 30/λ’ 14) δείχνουν το  πόσο  κακές είναι οι 
πράξεις τους. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τη συµπεριφορά σας προς τους άλλους, ιδιαίτερα σε εκείνους τους 
οποίους θεωρείτε  κατώτερούς σας. Πώς µπορείτε να τη διορθώσετε; Πώς µπορείτε να 
εκδηλώσετε ταπεινοφροσύνη και να συ- µπεριφερθείτε σωστά; 



Πέμπτη 19 Μαρτίου 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ 

Στην Αγία Γραφή χρησιμοποιούνται εικόνες από  τη  φύση για να διδα- 
χτούμε πνευματικές  αλήθειες. Και στις  Παροιμίες έχουμε εικόνες από  τη 
φύση που μας διδάσκουν την ταπεινοφροσύνη.
∆ιαβάστε Παρ. 30/λ’ 18,19. Τι διαβάζουμε εδώ το  οποίο  μαρτυρά  επίσης 
και τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης; 
Ο Αγούρ  θαυμάζει ακόμη και τα  πιο  «απλά» πράγματα. Κάνει μία ενδια- 
φέρουσα  μίξη θαυμάσιων πραγμάτων. Τα  δύο  πρώτα έχουν σχέση με ζώα. 
Το  πέρασμα  του  αετού στον ουρανό  και το  πέρασμα  του φιδιού  στη γη. 
Στη συνέχεια  αναφέρει δύο  ανθρώπινες  επιδράσεις: το  πέρασμα του 
πλοίου  στη  θάλασσα και το  πέρασμα της νεότητας. Ακόμη και σήμερα, 
παρά  την επιστημονική γνώση που  έχουμε στη διάθεσή μας, πολλά  μυ- 
στήρια  παραμένουν. Είναι σημαντικό  να μη  χάσουμε ποτέ την εκτίμησή 
μας για το  βάθος και το  μεγαλείο  της  ζωής. Αυτή η  συμπεριφορά θα  μας 
βοηθήσει να είμαστε ταπεινοί ενώπιον του Θεού. 
∆ιαβάστε Παρ. 30/λ’ 24-28. Ποια άλλα μυστήρια από  τη φύση  τραβούν 
την προσοχή και το θαυμασμό του συγγραφέα; 
Προκαλεί ενδιαφέρον το  ότι τα  προηγούμενα εδάφια  (Παρ. 30/λ’ 20-23) 
αναφέρονται στην ανθρώπινη ανοησία, αλαζονεία  και αχρειότητα. Έπειτα 
η προσοχή μας  στρέφεται στο  ζωικό  βασίλειο, στα μικρά  και ταπεινά  δη- 
μιουργήματα, αναφερόμενος σ’ αυτά  ως  «σοφώτατα» – χρησιμοποιώντας 
τον όρο  «σοφία» που  χρησιμοποιεί για  τους ανθρώπους (Παρ. 3/γ’ 13), 
ακόμη και για  τον Ίδιο  τον Θεό  (Ιώβ 12/ιβ’ 13, Ψαλμ. 104/ρδ’ 24). Μέχρι 
σήμερα, δεν έχουμε καταλάβει πλήρως  το  πώς λειτουργούν αυτές οι υ- 
πάρξεις. Σκεφτείτε πόσο  περισσότερο  προβλημάτισαν αυτόν τον σοφό 
άνθρωπο  στην εποχή του! Και ήταν πράγματι σοφός, γιατί μία  ένδειξη της 
σοφίας  είναι η αναγνώριση  ότι έχουμε ελάχιστη γνώση ακόμη  και για  τα  πιο 
απλά πράγματα. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε  ορισµένα από  τα πιο  απλά πράγµατα στη φύση: το  φύλο ενός 
δέντρου, τη  σταγόνα του νερού, το κοχύλι. Πώς µπορεί το γε- γονός ότι ακόµη και αυτά 
κρύβουν κάποιο µυστήριο, να µας βοηθήσει να µείνουµε ταπεινοί; 



Παρασκευή 20 Μαρτίου ∆ύση ηλίου: 18:36’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Και το  λόγο  του Θεού πρέπει να τον σεβόμαστε. Πρέπει να  δείχνουμε 
ευλάβεια για το  γραπτό  τόμο, χωρίς  ποτέ να  τον μεταχειριζόμαστε σαν 
κάτι το  κοινό  ή να  τον πιάνουμε στα χέρια  μας  με απερισκεψία. Και ποτέ η 
Γραφή  δεν πρέπει να  αναφέρεται σαν αστεϊσμός ή να  παραφράζεται για 
να  μιμηθεί κάποια  εξυπνάδα. “Τα  λόγια  του Κυρίου  είναι λόγια  καθαρά, 
αργύριον δεδοκιμασμένον εν πηλίνω  χωνευτηρίω, κεκαθαρισμένον ε- 
πταπλασίως”.» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 231. 
«Τα  πρώτα  λόγια που  απηύθυνε ο  Χριστός στο  λαό  επάνω στο  όρος  ή- ταν 
λόγια  ευλογίας. Μακάριοι είναι, είπε, εκείνοι που  αναγνωρίζουν την 
πνευματική  τους ένδεια  και αισθάνονται την ανάγκη της απολύτρωσης. Το 
ευαγγέλιο  είναι για  τους φτωχούς. ∆εν αποκαλύπτεται στους  πνευμα- τικά 
υπερήφανους, εκείνους  που ισχυρίζονται ότι είναι πλούσιοι και δεν έχουν 
ανάγκη από  τίποτε, αλλά  σ’ αυτούς που  είναι ταπεινοί και συντριμ- μένοι 
Ο Κύριος  δεν μπορεί να κάνει τίποτε για την αποκατάσταση του 
ανθρώπου, μέχρι που αυτός  ο  ίδιος  πεισθεί για  την αδυναμία του και, 
απεκδυόμενος  την αυτοπεποίθησή του, παραδοθεί στον έλεγχο  του Θεού. 
Τότε μπορεί να  λάβει το  δώρο  που  ο  Θεός  περιμένει να του  χορη- γήσει. 
Τίποτε δεν κατακρατείται από  την ψυχή  εκείνη που  αισθάνεται την ανάγκη 
της. Πλησιάζει ελεύθερα  σ’ Αυτόν στον οποίο  κατοικεί ολόκληρο  το 
πλήρωμα.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 271. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Σκεφτείτε το  σχέδιο  της  σωτηρίας και τι χρειάστηκε για  να  σωθούμε. 
Είμαστε τόσο  αμαρτωλοί, κακοί και διεφθαρμένοι που η  αναγέννηση  δεν 
αρκεί για να  μας λυτρώσει από  την αμαρτία. Όσο  κι αν αλλάξουμε, η  ανα- 
γέννηση και η αποκατάσταση  δεν μπορούν να  μας σώσουν. Χρειαζόμα- 
στε κάποιον να μας  αντικαταστήσει, κάποιον να σταθεί στη θέση μας, 
κάποιον που  μόνο  η  δική Του δικαιοσύνη  αρκεί για να  μας δικαιώσει στον 
Θεό. Πώς  αυτή η  πραγματικότητα αρκεί να μας δείξει πως η αλαζονεία  και 
η υπερηφάνεια είναι από τις χειρότερες αμαρτίες;
2. Αναφέρετε πράγματα  στη φύση τα  οποία  δείχνουν ότι η ύπαρξή μας 
εξαρτάται από τον Θεό.
3. Μείνετε περισσότερο  στην προσευχή στις Παρ. 30/λ’ 7-9. Πώς μπο- 
ρούμε να βρούμε την ισορροπία  σε ό,τι κάνουμε, και γιατί αυτό  είναι ση- 
μαντικό; 



Μελέτη 13: Για το Σάββατο 28 Μαρτίου

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ 

 
Ε∆ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Μη δώσης τας δυνάµεις σου εις τας γυναίκας, µηδέ  τας οδούς σου 
εις τας αφανιστρίας των βασιλέων. ∆εν είναι των βασιλέ- ων, Λεµουήλ, δεν είναι των 
βασιλέων να πίνωσιν οίνον, ουδέ των ηγεµό- νων, σίκερα.» Παροιµίες 31/λα’ 3,4. 
Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Παρ. 31/λα’, Ιώβ  29/κθ’ 15, Παρ. 8/η’, Α’ 
Κορ. 1/α’ 21, Αποκ. 14/ιδ’ 13. 

Οι Παροιμίες ξεκινάνε με τις συμβουλές ενός πατέρα  (Παρ. 1/α’ 1,8, 4/δ’ 
1)  και τελειώνουν με τις  διδασκαλίες μίας μητέρας  (Παρ. 31/λα’ 1). Το  ό- 
νομα  Λεμουήλ κάνει νύξη  στο  Σολομών, και σ’ αυτήν την περίπτωση η 
μητέρα  του Λεμουήλ είναι η μητέρα  του Σολομώντα, η  οποία  προειδοποι- 
εί το γιο της για δύο σοβαρούς κινδύνους: το κρασί και τις γυναίκες. 
Η  συσχέτιση του  κρασιού  με τις γυναίκες  είναι σκόπιμη. Για  να είναι σω- 
στός  στη  διακυβέρνησή του, ο  βασιλιάς πρέπει να προσέξει τις διάφορες 
επιρροές που αντιμετωπίζει, και αυτοί οι δύο  παράγοντες μπορεί να  γί- 
νουν πολύ  ισχυροί. Η ενάρετη γυναίκα μπορεί να  αποδειχθεί πολύ ευερ- 
γετική, το αλκοόλ όμως φέρνει μόνο προβλήματα. 
Η  ανησυχία του πατέρα  αφορά  την πνευματική απόκτηση σοφίας, ενώ  η 
ανησυχία της  μητέρας  αφορά την έμπρακτη  εφαρμογή  της σοφίας στη 
ζωή  - γιατί οι πνευματικές  αρχές από  τον πατέρα  δεν θα  έχουν καμία αξία 
χωρίς τις πρακτικές συμβουλές της μητέρας. 



Κυριακή 22 Μαρτίου 

«ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ»; 

Σε πολλές  χώρες η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με την ζωή. Οι άν- 
θρωποι σηκώνουν τα  ποτήρια  τους και εύχονται ο  ένας στον άλλον μα- 
κροζωία, μόνο  που η ειρωνεία είναι ότι το  κάθε ποτήρι οδηγεί στην κατα- 
στροφή της υγείας. Καλά  σχεδιασμένα μπουκάλια, αστεία  και έξυπνα 
τραγούδια  για  ποτό, έξυπνες  διαφημίσεις, ακόμη και «επιστημονικές» 
ανακαλύψεις, όλα  αυτά  παρηγορούν τους πότες  ενισχύοντας  την άποψη 
ότι το  αλκοόλ τούς  κάνει καλό. Στις Παροιμίες  βρίσκουμε πολλές προει- 
δοποιήσεις  ενάντια  σ’ αυτή τη θανάσιμη απάτη (Παρ. 23/κγ’ 30-35). Και 
τώρα το  θέμα  αυτό  επανεμφανίζεται δείχνοντας μας ακόμη  εντονότερα 
τις καταστροφικές επιδράσεις του ποτού. 
∆ιαβάστε Παρ. 31/λα’ 4,5,8,9. Τι λένε αυτά  τα εδάφια, και πώς αυτό  το 
μήνυμα  εφαρμόζεται, πέρα  από  τους  βασιλείς, και στους  ακολούθους  του 
Κυρίου; 
Με παρόμοιο  τρόπο, ο  Ιώβ λέει για  τον εαυτό  του  ότι, «ήμην οφθαλμός εις 
τον τυφλόν, και πους εις  τον χωλόν» (Ιώβ  29/κθ’ 15). Έτσι, και ο  βασι- λιάς 
ή εκείνοι που έχουν τα  μέσα, οφείλουν να στηρίξουν τους  φτωχούς  και 
ανήμπορους – εκείνους  που  είναι «άφωνοι» επειδή ακριβώς κανείς δεν 
τους ακούει. 
Η  καταστρεπτική επίδραση  του  κρασιού φαίνεται και στον τρόπο  που 
μπορεί να διαστρεβλώσει την κρίση κάποιου. Το  αλκοόλ δεν είναι καλό  για 
κανένα, πόσο  μάλλον για  τον βασιλιά  ή τους  ανθρώπους που έχουν 
εξουσία! Ο πότης  βασιλιάς δεν λησμονεί απλώς το  νόμο, μη ξέροντας ποιο 
είναι το  σωστό, αλλά διαστρεβλώνει και την κρίση του: οι ένοχοι κη- 
ρύσσονται αθώοι και οι αθώοι ένοχοι. 
Αυτό  που  διακυβεύεται εδώ  είναι η ικανότητα να  διακρίνει το  σωστό  από 
το  λάθος, το  καλό  από  το  κακό. Η  απαγόρευση του ποτού  έχει να  κάνει με 
τη στοιχειώδη σοφία και, γι’ αυτό, ισχύει για κάθε άνθρωπο. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι γι’ αυτόν το  λόγο  υπάρχει και η  ιδιαίτερη  απαγόρευση  του 
ποτού  για  τους  ιερείς: «διά  να διακρίνητε μεταξύ  αγίου  και βεβήλου» 
(Λευιτ. 10/ι’ 9,10). 
ΣΚΕΨΗ: Όλοι έχουµε δει τις καταστρεπτικές επιδράσεις του αλκοόλ. Πώς µπορείτε να 
βοηθήσετε, ιδιαίτερα τους νέους, να αποφύγουν αυτό το ο- ποίο θα κάνει κακό τόσο 
στους ίδιους όσο και στους γύρω τους; 



∆ευτέρα 23 Μαρτίου 

«ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ»; 

∆ιαβάστε Παρ. 31/λα’ 6,7. Πώς κατανοείτε αυτά τα εδάφια; 
Με μία  βιαστική ανάγνωση  των εδαφίων δίνεται η εντύπωση ότι η  μητέρα 
του Λεμουήλ προτρέπει την κατανάλωση  κρασιού ή  άλλου  οινοπνευμα- 
τώδες ποτού στους  «πεπικραμένους  την ψυχήν» (εδ. 6) ή σε εκείνους που 
υποφέρουν «την δυστυχίαν αυτών» (εδ. 7). Αυτή όμως  η ερμηνεία  δεν 
έρχεται μόνο  απλώς σε αντίθεση  με το  κείμενο  – όπου  η μητέρα  του 
Λεμουήλ μόλις προειδοποίησε το  βασιλιά  για το  κακό  της  οινοποσίας – 
αλλά  και με το  ευρύτερο  πλαίσιο  των Παροιμιών όπου απαγορεύονται 
συστηματικά και έντονα η κατανάλωση ποτού. 
Επιπλέον, δεν έχει νόημα  να προσφέρεις  ποτό  σ’ αυτούς που χάνονται, 
κάτι το  οποίο  θα  χειροτερέψει την υγεία  τους. Το  να  προσφέρεις  αλκοόλ 
σ’ έναν καταθλιπτικό  είναι το  ίδιο  επιζήμιο  με το  να δώσεις αλάτι σ’ έναν 
αφυδατωμένο. Όπως  γνωρίζουμε, ο  Θεός ενδιαφέρεται για  το  σώμα  και 
την υγεία  μας, δεν έχει νόημα  να ερμηνεύουμε αυτά  τα εδάφια, ιδιαίτερα 
με βάση τα  συμφραζόμενα, ενθαρρύνοντας  την κατανάλωση  του αλκοόλ. 
«Ο Σατανάς συγκέντρωσε τους αγγέλους του  για να  βρουν έναν τρόπο  να 
βλάψουν όσο  το  δυνατόν περισσότερο  τον άνθρωπο. Η  μία  πρόταση 
ακολουθούσε την άλλη, ώσπου ο  Σατανάς πρότεινε ένα  σχέδιο. Θα χρη- 
σιμοποιούσε τον καρπό  του  αμπελιού και του  σιταριού, καθώς και άλλα 
αγαθά  που ο  Θεός  έδωσε ως τροφή, και θα  τα  μετέτρεπε σε δηλητήρια 
που  θα  κατέστρεφαν τη φυσική, διανοητική, και ηθική  δύναμή  του, ώστε 
να  μπορέσει έτσι ο  Σατανάς  να  αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο  των αισθή- 
σεων. Υπό  την επιρροή του ποτού, οι άνθρωποι θα  διέπρατταν όλων των 
ειδών τα  εγκλήματα. Μέσα  από  την κακή χρήση της  όρεξης, ο  κόσμος θα 
διαφθειρόταν. Με την κατανάλωση αλκοόλ, ο  Σατανάς θα  έριχνε όλο  και 
πιο χαμηλά τον άνθρωπο.» Ε. Χουάιτ, Temperance, σ. 12. 



Τρίτη 24 Μαρτίου 

«ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΝΑΡΕΤΟΝ» 

Ποια είναι η  «ενάρετη  γυναίκα» στις Παρ. 31/λα’ 10; Από  διάφορες  ενδεί- 
ξεις καταλαβαίνουμε ότι ο  συγγραφέας είχε στο  νου κάτι παραπάνω από 
μία πιστή γυναίκα  ή ιδανική σύζυγο. Σύμφωνα  με άλλες  περικοπές του 
βιβλίου (Παρ. 1/α’ 20-33, 3/γ’ 13-20, 4/δ’ 5-9, 8/η’), έχουμε πολλούς λό- 
γους να  πιστεύουμε ότι η  «ενάρετος γυνή» αντιπροσωπεύει τη σοφία. Η 
προσωποποίηση της σοφίας  ως γυναίκα  δεν φαίνεται μόνο  από  τον Ε- 
βραϊκό  όρο  για  τη σοφία ως  θηλυκό  ουσιαστικό, αλλά και από  το  γεγονός 
ότι ο  συγγραφέας χρησιμοποιεί όλων των ειδών τις εμπειρίες  από  την 
καθημερινή  ζωή. Η σοφία δεν απεικονίζεται ως ένα  άπιαστο  ιδανικό, αλλά 
ως μία  ικανή  και προσεγγίσιμη  γυναίκα  που θα  μπορούσε να  γίνει σύ- 
ντροφος  για  μια ζωή. Αυτή  η τελευταία  διδασκαλία  για τη σοφία  δίνεται 
μέσα  από  ένα όμορφο  ποίημα: κάθε εδάφιο  ξεκινάει με ένα  Εβραϊκό 
γράμμα  της  αλφαβήτου, όπως γίνεται και στο  βιβλίο  των Θρήνων και σε 
πολλούς ψαλμούς. 
Συγκρίνετε το  κείμενο  για  τη σοφία στις Παρ. 8/η’ με το  κείμενο  για  την 
«ενάρετη γυναίκα». Ποια  χαρακτηριστικά  της «ενάρετης γυναίκας» μας 
θυμίζουν τη σοφία στο βιβλίο των Παροιμιών; 

• Είναι πολύτιμη και αξίζει να βρεθεί (Παρ. 31/λα’ 10, 8/η’ 35). 
• Η  αξία  της  υπερβαίνει των μαργαριταριών (Παρ. 31/λα’ 10, 8/η’ 

10,11,18,19) 
• Παρέχει τροφή (Παρ. 31/λα’ 14, 8/η’ 19). 
• Είναι δυνατή (Παρ. 31/λα’ 17, 25, 8/η’ 14). 
• Είναι σοφή (Παρ. 31/λα’ 26, 8/η’ 1). 
• Είναι αξιέπαινη (Παρ. 31/λα’ 28, 8/η’ 34). 

Αν και ζούμε σε μία  εποχή όπου οι πληροφορίες  και η  γνώση υπερέχουν 
σε σχέση με τις  προηγούμενες  γενεές, δεν μπορούμε να  πούμε ότι η γε- 
νιά  μας  είναι πιο  σοφή από  τις προηγούμενες. Στην πραγματικότητα, όπως 
είπε ο  Martin Luther King Jr.: «Προσανατολίζουμε πυραύλους και 
αποπροσανατολίζουμε ανθρώπους.»
ΣΚΕΨΗ: ∆ιαβάστε  Α’ Κορ. 1/α’ 21. Τι λέει αυτό το εδάφιο  και πώς µπο- ρούµε να 
χρησιµοποιήσουµε αυτήν την ιδέα για να ζήσουµε µε πίστη; 



Τετάρτη 25 Μαρτίου 

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

Η  ενάρετη  γυναίκα στις Παρ. 31/λα’ δεν είναι οκνηρή, εργάζεται σκληρά 
και δραστήρια. Το  κείμενο  επιμένει σ’ αυτήν την αρετή (Παρ. 31/λα’ 27) 
που  χαρακτηρίζει τους σοφούς  σε σχέση με τους ανόητους (Παρ. 6/ς’ 6, 
24/κδ’ 33,34). Πνευματικότητα δεν σημαίνει αδράνεια, υπό  την δικαιολο- 
γία  ότι ασχολούμαστε με υψηλά  θρησκευτικά θέματα  και δεν έχουμε χρό- 
νο  για τα «ελάχιστα» πράγματα  (∆είτε Λουκά 16/ις’ 10). Η  γυναίκα  «εργά- 
ζεται ευχαρίστως με τας χείρας  αυτής» (Παρ. 31/λα’ 13). Είναι ενδιαφέρον 
ότι το  κείμενο  δεν αναφέρει αυτό  το  πνευματικό  άτομο  να  προσεύχεται ή 
να  μελετάει. Παρουσιάζεται ως ικανή και δημιουργική γυναίκα, όπως  η 
Μάρθα που συναντάμε στα Ευαγγέλια (Λουκά 10/ι’ 38-40). 
∆ιαβάστε Παρ. 31/λα’ 12,15,18. Γιατί η γυναίκα αυτή εργάζεται πάντα; 
Η  γυναίκα αυτή ποτέ δεν αναπαύεται. ∆ουλεύει «πάσας τας  ημέρας της 
ζωής  αυτής» (εδ. 12), ακόμη  και κατά τη διάρκεια  της νύχτας (εδ. 15,18). 
Η  δραστήρια  και άγρυπνη παρουσία  της  είναι αποτελεσματική κάθε ώρα. 
Ο λόγος της αδιάκοπης  φροντίδας της  είναι το  καθήκον της. Πρέπει να 
είναι εκεί, διαφορετικά όλα θα καταρρεύσουν. 
∆ιαβάστε Παρ. 31/λα’ 20,25. Ποια είναι η χρονική διάρκεια του έργου της; 
Εδώ τίθεται ένα σημαντικό  σημείο  όσον αφορά  το  έργο  και την προσπά- 
θειά  μας, η οποία  θα δοκιμαστεί στο  χρόνο. Το  μέλλον θα μαρτυρήσει την 
ποιότητα  των πράξεών μας. ∆εν πρέπει να  εργαζόμαστε με σκοπό  την 
άμεση απολαβή. Αν θέλουμε να  είμαστε σοφοί, θα  εργαζόμαστε έχοντας 
υπόψη το μέλλον. 
Αν και δεν ασχολείται με το  ίδιο  θέμα, η  στοιχειώδης αλήθεια  στο  παρα- 
κάτω εδάφιο  της  Αποκάλυψης  είναι ιδιαίτερα  σημαντική: «Μακάριοι οι 
νεκροί οίτινες αποθνήσκουσιν εν Κυρίω  από  του νυν, Ναι, λέγει το  Πνεύ- 
μα, διά να  αναπαυθώσιν από  των κόπων αυτών, και τα έργα αυτών ακο- 
λουθούσι με αυτούς» (Αποκ. 14/ιδ’ 13). 
ΣΚΕΨΗ: Εάν στη ζωή σας υπάρχει µία ξεχωριστή γυναίκα (σύζυγος, µη- τέρα, κάποιο 
άλλο συγγενικό  πρόσωπο, δασκάλα, προϊστάµενη, ή φίλη), τι µπορείτε να κάνετε για να 
της δείξετε την εκτίµησή σας για όλα όσα έχει κάνει για σας; 



Πέμπτη 26 Μαρτίου 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

∆ιαβάστε Παρ. 31/λα’ 26-31. Ποια άλλα  σημαντικά  χαρακτηριστικά  βλέπε- 
τε σ’ αυτήν τη  γυναίκα; Γιατί είναι τόσο  σημαντικά  για  όλους μας, ανεξαρ- 
τήτου του ποιοι είμαστε; 
Όπως είδαμε αυτήν την τριμηνία, στις Παροιμίες  δίνεται μία  ιδιαίτερη έμ- 
φαση, σ’ αυτά που λέμε. Η γυναίκα είναι γνωστή για  τη  σοφία  και την κα- 
λοσύνη της. Αυτά τα  δύο  άλλωστε σχετίζονται. Κάλλιστα  θα μπορούσαμε 
να  πούμε ότι η καλοσύνη είναι μία άλλη μορφή της σοφίας, δεδομένου ότι 
σοφία  δεν είναι μόνο  το  τι γνωρίζουμε, αλλά το  τι λέμε και κάνουμε. 
Προσέξτε ακόμη τη φράση «νόμος ευμενείας». Η καλοσύνη  δεν είναι ένα 
στιγμιαίο  προσόν που  ξεφεύγει από  το  στόμα της  μια  στις  τόσες. Είναι 
κανόνας, αρχή  της ύπαρξής  της. Τι ωραία που θα  ήταν εάν ο  «νόμος  ευ- 
μενείας» οδηγούσε τα λόγια όλων μας! 
∆ιαβάστε Παρ. 31/λα’ 30. Ποιο  σημαντικό  σημείο  φανερώνεται εδώ που 
τόσο ξεχνάμε; 
Συχνά  οι γυναίκες  κρίνονται βάση  της  εξωτερικής  τους εμφάνισης, ένα 
επιπόλαιο  και επιφανειακό  κριτήριο. Η Αγία  Γραφή λέει πόσο  «μάταιη», 
πόσο  κενή  είναι αυτού του είδους  η συμπεριφορά. Η  αληθινή ομορφιά της 
γυναίκας βρίσκεται στον χαρακτήρα  της και στον τρόπο  με τον οποίο  αυ- 
τός  ο  χαρακτήρας εκδηλώνεται στη ζωή  και στα  έργα  της. Η  ομορφιά 
φεύγει, ο  χαρακτήρας όμως  μένει. «Το  σπουδαίο  όνομα  ανάμεσα  στους 
ανθρώπους είναι σαν τις λέξεις που  γράφονται στην άμμο, ο  άμωμος χα- 
ρακτήρας όμως είναι αυτός που  θα μείνει στην αιωνιότητα.» Ε. Χουάιτ, 
God’s Amazing Grace, σ. 81. 
ΣΚΕΨΗ: Σε ποια  σημεία  του  χαρακτήρα  σας  πιστεύετε ότι χρειάζεστε 
βελτίωση; Όσο  απαραίτητη κι αν είναι η προσευχή, ποια  συγκεκριμένα 
βήματα μπορείτε να κάνετε για να δείτε αύξηση; 



Παρασκευή 27 Μαρτίου ∆ύση ηλίου: 18:42’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Κάθε φορά  που ικανοποιούσαν την όρεξή τους με το  κρασί, η λογική τους 
σκοτείνιαζε και δεν μπορούσαν να  διακρίνουν τη  διαφορά  μεταξύ  του 
ιερού και του κοινού. Σε αντίθεση  με τη ρητή εντολή  του  Θεού, εκείνοι (ο 
Ναδάβ και Αβιούδ)  Τον ατίμασαν καθώς  χρησιμοποίησαν κοινή φωτιά  και 
όχι την ιερή. Ο  Θεός  τούς επισκέφθηκε οργισμένος, και φωτιά  από  την 
παρουσία  Του τους κατέστρεψε.» Ε. Χουάιτ, Testimonies  for the Church, 
τομ. 3, σ. 295. 
«Ας  διδαχθούν τα  παιδιά  και οι νέοι από  τη Γραφή  πώς  ο  Θεός  έχει τιμή- 
σει την εργασία του καθημερινού εργάτη Ας  διαβάσουν για  τη σοφή 
γυναίκα που περιγράφουν οι Παροιμίες, που  “ζητεί μαλλίον και λινάριον, 
και εργάζεται ευχαρίστως  με τας  χείρας αυτής”, που “δίδει την τροφήν εις 
τον οίκον αυτής και έργα  εις τας θεραπαίνας αυτής”, που “φυτεύει αμπε- 
λώνα”, που  “ενισχύει τους  βραχίονας  αυτής”, που “ανοίγει την χείρα αυ- 
τής  εις  τους πτωχούς και εκτείνει τας χείρας αυτής εις τους ενδεείς”, 
“επα- γρυπνεί εις την κυβέρνησιν του  οίκου  αυτής, και άρτον οκνηρίας δεν 
τρώ- γει.” (Παρ. 31/λα’ 13,15-17,20,27).» Ε. Χουάιτ, Ε. σ. 205.
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Γιατί η τέλεια αποχή από  το  αλκοόλ είναι η πιο  καλή επιλογή; Άλλω- στε 
τι καλό  μπορεί να βγει από  την κατανάλωση οινοπνευματώδων πο- τών; 
Από την άλλη, σκεφτείτε όλα τα κακά που προκύπτουν.
2. Μείνετε στην ιδέα  ότι η  πληθώρα  γνώσεων που  έχουμε δεν μας καθι- 
στά  απαραίτητα  και πιο  σοφούς. Πώς  μπορεί η  γνώση χωρίς τη  σοφία να 
γίνει πιο  επικίνδυνη, από  την έλλειψη  γνώσης; Τι παραδείγματα έχουμε του 
πόσο επιζήμια μπορεί να αποβεί η γνώση χωρίς σοφία;
3. ∆είτε ξανά  τα  χαρακτηριστικά  της «ενάρετης γυναίκας». Πώς αυτή η 
αρχή μπορεί να  εφαρμοστεί στους πιστούς, ανεξαρτήτου γένους, ηλικίας 
και οικογενειακής κατάστασης;
4. Οι Παροιμίες είναι ένα βιβλίο  γεμάτο  σοφία. Μας  δείχνει ότι η  θρη- 
σκεία  μας έχει και την έμπρακτη  πλευρά, πέρα από  θεολογικές  και πνευ- 
ματικές  διαστάσεις. Πώς μπορούμε να  βεβαιωθούμε ότι δεν αμελούμε τα 
έμπρακτα σημεία  της πίστης  καθώς  επιδιώκουμε να  εκπληρώσουμε τις 
θεολογικές και πνευματικές διαστάσεις; 


