
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. ) 
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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; 




