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 ειδωλολατρία. 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 σημασία 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 κουλτούρα, την ψυχολογία και τις επιθυμίες μας. Και φυσικά αυτός ο νόμος
είναι ο αιώνιος νόμος του Θεού, που για να τον ακολουθήσουμε, χρειάζεται 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 πηγή της ζωής. Ο νόμος δείχνει την αμαρτία, και η αμαρτία οδηγεί στον θάνατο (δείτε Ρωμ. 7/ζ’ 7-13). Εκείνο το οποίο κάνει το νόμο αποτελεσματικό είναι ότι προέρχεται από τον Θεό. Χωρίς τον Θεό, ο νόμος γίνεται νομικιστική 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 Χριστον» (Γαλ. 3/γ’ 24).
∆ιαβάστε Γαλ. 3/γ’ 24. Πώς εστιάζει ο νόμος στον Ιησού «διά να δικαιωθώμεν 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 προσφέρεται 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 αναζήτηση του Κυρίου (εδ. 5) είναι αλληλένδετα. Ο σκοπός ωστόσο, δεν είναι
απλώς η γνώση και η εφαρμογή του σωστού (εδ. 5). Αυτή η νόηση περιλαμβάνει 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 θεμελιωτής 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 διαχειριστείς τα «πλούτη» σου.
1. Μην πλουτίσεις εις βάρος των φτωχών (Παρ. 28/κη’ 8). ∆εν δικαιολογούνται τα πλούτη που αποκτήθηκαν εις βάρος των φτωχών. Όπως
έχουμε ξαναδεί, η Αγία Γραφή μιλάει ενάντια σε εκείνους που εκμεταλλεύονται τους φτωχούς για δικό τους όφελος.
2. ∆ώσε στους φτωχούς (Παρ. 28/κη’ 27). Σε αντίθεση με τους άπληστους, 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 απολαμβάνουν το δώρο της ζωής και τον ήλιο που λάμπει επάνω τους. Όπως οι
πλούσιοι προειδοποιήθηκαν να είναι προσεκτικοί με το πώς συμπεριφέρονται 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 καταδυναστεύεις 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 καταστρεπτικό 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 εκείνη ∆ιάνοια, η οποία ενεργεί παντού και μέσο όλων. Ο νους του ανθρώπου επικοινωνεί με το νου του Θεού, το πεπερασμένο με το Άπειρο. Τα
αποτελέσματα μίας τέτοιας σωματικής και ψυχικής επικοινωνίας είναι ανυπολόγιστα.» 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 χρειάζεται 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 διαφορετικά θα ήταν συνεργάτες του Χριστού. Οι λάθος ιδέες, η ασύνετη και λανθασμένα κατευθυνόμενη στοργή, τρέφει στοιχεία που κάνει τα παιδιά δυστυχισμένα, 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! Παραμελώντας 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 γνωρίσουμε. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια; Και πώς μπορούμε
να βεβαιωθούμε ότι δεν θα αφήσουμε τίποτε να σταθεί εμπόδιο στο να
την αγαπήσουμε;

