
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; 




