
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; 




