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. 1112/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, εμφανίζεται 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 δικαιοσύνη σημαίνει να βαδίζεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού – να βαδίζεις με πίστη και υπακοή σε ό,τι ο Κύριος σε καλεί να κάνεις. Η δικαιοσύνη 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 παρουσιάζονται 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 σταματήσει, 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 – υλικής 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 συνέδεσε 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 ασεβών, όσο καλά καλυμμένες κι αν είναι. Η καλύτερη αρχή για τις καλές
σχέσεις με τους άλλους είναι το «θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (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 άλλων.
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 συμβολικά 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 απολαμβάνουν οι πιστοί σε αντίθεση με τους ασεβείς;
Η αίσθηση του μέλλοντος και η αξία εκείνου του οποίου δεν έχουμε ακόμα 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 παρόν, και για όσα θα τους φέρουν άμεσες απολαβές. Σκέφτονται τον εαυτό
τους πριν από τους άλλους, και χρησιμοποιούν απάτη και βία προκειμένου 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 αλήθεια και το ψέμα. Τι μήνυμα δίνεται όσον αφορά την ειλικρίνεια και το ψέμα;
Η φιλόσοφος Sissela Bok έχει δείξει πόσο κακό κάνει το ψέμα στην κοινωνία. Συγκεκριμένα γράφει: «Η κοινωνία της οποίας τα μέλη δεν μπορούν 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 άλλων.» My Life Today, σ. 331.
Όπως αναλογιζόμαστε τη δύναμη των λόγων, πρέπει αντίστοιχα να αναλογιστούμε 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 χαοτική 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 ανοησία. 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 ανθρωπότητα;
∆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 ασεβείς 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 επινοηθεί ο άνθρωπος ήταν ότι και αν μόνο συμφωνούσε κανείς με την αλήθεια 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 εφαρμόζουν 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, πνευματικούς 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 αλήθεια αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Πτώσης, όπου μέχρι 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 ανόητους; Από την άλλη πλευρά, πόσο συχνά έχουμε εξαπατηθεί από ανθρώπους που θεωρούσαμε δικαίους;

