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20 Ιανουαρίου – 26 Ιανουαρίου                     Σάββατο απόγευμα 
 

4. ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΟΣΜΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τα πλούτη δεν ωφελούσιν εν ημέρα οργής· 
η δε δικαιοσύνη ελευθερόνει εκ θανάτου… Όστις ελπίζει επί τον 
πλούτον αυτού, ούτος θέλει πέσει· οι δε δίκαιοι ως βλαστός θέλου-
σιν ανθήσει.» Παροιμίες 11/ια’ 4, 28. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ψαλμ. 119/ριθ’ 
11, Εφεσ. 6/ς’ 18, Ρωμ. 8/η’ 5,6, Εβρ. 11/ια’ 1-6, Α’ Βασ. 3/γ’ 14, 
Ιεζ. 36/λς’ 26,27. 
 
Μπορεί ο Σατανάς να μην νίκησε τον Ιησού, ωστόσο κατάφερε να 
νικήσει όλους εμάς. Και θα συνεχίζει να νικά εκτός εάν τον πολε-
μήσουμε με την πανοπλία και την δύναμη του Θεού, μέσω του 
Οποίου μπορούμε να ελευθερωθούμε από την απατηλότητα αυτού 
του κόσμου. 
Επομένως, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στον ουράνιο 
Βοηθό μας. Ο Δαβίδ είχε συνειδητοποιήσει την πραγματική αξία 
της ζωής όταν είχε γράψει, «Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν· 
αλλ' οι εκζητούντες τον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού» 
(Ψαλμ. 34/λδ’ 10). Ο Σολομών αναγνώρισε πως η σοφία και η 
γνώση έχουν μεγαλύτερη αξία και από το ασήμι και τον χρυσό 
(Παρ. 3/γ’ 13,14). Η πραγματική ευτυχία έρχεται όταν τραβάμε το 
βλέμμα μας από τα περιουσιακά μας στοιχεία και το στρέφουμε 
στον ζωντανό Χριστό, στον Οποίο και ανήκουμε.  
Η μόνη μας ελπίδα για να ξεφύγουμε από την απατηλότητα του 
κόσμου είναι να έχουμε μία ζωντανή και σωστή σχέση με τον Ιη-
σού. Αυτή την εβδομάδα, θα δούμε τα στοιχεία αυτής της σχέσης, 
και πόσο σημαντικό είναι για την πνευματική μας επιτυχία να ανα-
γνωρίσουμε τη, δύναμη πίσω από το προσωπείο του κόσμου, και 
να δούμε πως ο Χριστός είναι ο πραγματικός λόγος για να ζούμε. 
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Κυριακή 21 Ιανουαρίου 

 
Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 

 
Η αγάπη για τα εγκόσμια, ακόμη και για τους φτωχούς, μπορεί να 
γίνει μία δυνατή αλυσίδα που θα δέσει την ψυχή με τον κόσμο, αντί 
με τον Χριστό. Ακόμη και αν δεν έχουμε πολλά υλικά αγαθά, η επι-
θυμία να τα αποκτήσουμε μπορεί να γίνει μία τρομερή κατάρα, η 
οποία εάν δεν τεθεί υπό τον έλεγχο του Κυρίου, οδηγεί την ψυχή 
μακριά από την σωτηρία. Ο Σατανάς το γνωρίζει αυτό και χρησι-
μοποιεί την αγάπη για τα υλικά αγαθά προκειμένου να παγιδεύσει 
όσο το δυνατόν περισσότερους. Ποια είναι η μοναδική μας προ-
στασία; 
Ο απ. Παύλος λέει, «τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης» (Κολ. 3/γ’ 
2). Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό; (Δείτε επίσης Ψαλμ. 
119/ριθ’ 11, Εφεσ. 6/ς’ 18.) 
…………………………………………………………………………….. 
Ποια άλλα εδάφια υπάρχουν σχετικά με το που πρέπει να επικε-
ντρώνεται η προσοχή μας; (Για παράδειγμα Φιλιπ. 4/δ’ 8). 
…………………………………………………………………………….. 
Η μοναδική θεραπεία για την κοσμικότητα είναι η διαρκής αφοσίω-
ση στον Χριστό (Ψαλμ. 34/λδ’ 1), σε όλες τις φάσεις της ζωής. Ο 
Μωυσής, «κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον 
πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς» (Εβρ. 11/ια’ 26). Η 
σχέση μας με τον Χριστό πρέπει να είναι πάνω από κάθε άλλη 
σχέση, να είναι η προτεραιότητά μας. Ο Χριστός θέλει να Του εί-
μαστε εκ πεποιθήσεως αφοσιωμένοι, και όχι για προνομιακούς 
λόγους. Θέλει δηλαδή, να είμαστε αφοσιωμένοι σε Εκείνον γι’ αυτό 
που Είναι και για όσα έχει κάνει για εμάς, και όχι λόγω των άμεσων 
πλεονεκτημάτων που ενδεχομένως μπορεί να επιφέρει η πίστη μας 
σ’ Αυτόν. Η ζωή μας πρέπει να βασίζεται στον Ιησού, και τα σχέδιά 
Του να γίνονται και δικά μας. Πραγματική αφοσίωση σημαίνει ότι 
κρατώ το άροτρο χωρίς να κοιτάζω πίσω (Λουκά 9/θ’ 62). Όταν 
είμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο αφοσιωμένοι, τότε ο Ιησούς μας εξυ-
ψώνει. Όταν υποτασσόμαστε σ’ Εκείνον, θα σπάει κάθε αλυσίδα με 
την οποία ο κόσμος έχει δέσει την ψυχή μας. Πρέπει το κέντρο μας 
να είναι ο Χριστός και όχι τα υλικά αγαθά – τότε μόνο θα καλυφθεί 
το κενό στη ζωή μας. 
ΣΚΕΨΗ: Θυμηθείτε κάποια φορά που θέλατε πραγματικά κάτι. 
Πόσο διήρκησε η χαρά και η ικανοποίησή σας όταν το αποκτήσατε, 
μέχρι που ο ενθουσιασμός σας καταλάγιασε και βρεθήκατε στο ίδιο 
σημείο από όπου ξεκινήσατε; 



 
29

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 
 

ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ 
 
Περισσότερα από έξι δισεκατομμύρια Αγίες Γραφές έχουν διανεμη-
θεί παγκοσμίως, πόσες όμως από αυτές εκλαμβάνονται ως ο Λό-
γος του ζωντανού Θεού; Πόσοι μελετούν την Αγία Γραφή με ειλι-
κρινή καρδιά, ανοικτή στην αλήθεια; 
Η σωστή μελέτη της Αγίας Γραφής κατευθύνει την πνευματική μας 
πυξίδα και μας πλοηγεί σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από 
ψέματα και πνευματική σύγχυση. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο 
θεϊκής προέλευσης (Εβρ. 4/δ’ 12) που μας οδηγεί στην αλήθεια 
που δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά αλλού. Η Αγία Γραφή είναι 
ο χάρτης του Χριστού για την καθημερινή ζωή, και μας εκπαιδεύει 
διευρύνοντας το νου μας και διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα μας. 
Στην Αγία Γραφή, και ιδιαίτερα στα Ευαγγέλια, μας δίνονται πολλές 
πληροφορίες για τον Ιησού. Διαβάστε Ιωάν. 5/ε’ 39, 14/ιδ’ 6 και 
20/κ’ 31. Τι λένε αυτά τα εδάφια για τον Ιησού και γιατί είναι τόσο 
σημαντικός ο ρόλος Του στη ζωή και στην πίστη μας; 
……………………………………………………………………………. 
Μελετούμε την Αγία Γραφή γιατί είναι η απόλυτη πηγή της Αλήθει-
ας. Ο Ιησούς είναι η Αλήθεια, και στην Αγία Γραφή βρίσκουμε τον 
Ιησού όπως Αυτός μας αποκαλύπτεται. Στον Λόγο του Θεού, Πα-
λαιά και Καινή Διαθήκη, μαθαίνουμε Ποιος είναι ο Ιησούς και τι έχει 
κάνει για εμάς. Έτσι, αρχίζουμε να Τον αγαπάμε και να Του αφιε-
ρώνουμε τη ζωή μας. Ακολουθώντας τον Ιησού και υπακούοντας 
στα λόγια Του, όπως αυτά φανερώνονται μέσα στο Λόγο Του, 
μπορούμε να ελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και του 
κόσμου. «Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι 
θέλετε είσθαι» (Ιωάν. 8/η’ 36). 
Διαβάστε Ρωμ. 8/η’ 5,6. Για ποιο πράγμα προειδοποιούμαστε, και 
πώς η μελέτη του Λόγου του Θεού μπορεί να μας βοηθήσει στη 
μάχη αυτή που διεξάγεται στο μυαλό μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Η αγάπη για τον κόσμο και τα υλικά αγαθά, εάν δεν προσέξουμε, 
μπορεί πολύ εύκολα να μας απομακρύνει από τον Θεό. Γι’ αυτό και 
πρέπει να μένουμε στον Λόγο, ο οποίος στρέφει την προσοχή μας 
στην αιωνιότητα και στα πνευματικά που είναι τόσο σημαντικά για 
την Χριστιανική ζωή. Η αγάπη για τα εγκόσμια δεν μπορεί να εξυ-
ψώσει το νου σε πνευματική ηθική, απεναντίας αντικαθιστά τις βι-
βλικές αρχές με απληστία, εγωισμό, και λαγνεία. Η αγάπη, όπως 
αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή, χτίζει σχέσεις διδάσκοντάς μας 
την σπουδαιότητα του να παραμερίσουμε το εγώ για τους άλλους. 
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Από την άλλη, η κοσμικότητα μας ωθεί να κάνουμε πράγματα για 
τον εαυτό μας, το ακριβώς αντίθετο από όσα ο Ιησούς αντιπροσω-
πεύει. 
 

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 
 

ΖΩΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 
 

«Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθι-
νόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (Ιωάν. 17/ιζ’ 
3). Ως Χριστιανοί, λέμε συχνά πως η πίστη μας αφορά τη σχέση 
μας με τον Θεό. Εάν το να γνωρίζουμε τον Θεό είναι «η αιώνιος 
ζωή», τότε θα έχουμε ζωή μέσω της σχέσης μας μαζί Του. Και φυ-
σικά βασικό σημείο αυτής της σχέσης είναι η επικοινωνία. Ο Θεός, 
όπως είδαμε, επικοινωνεί μαζί μας μέσα από το Θείο Λόγο Του. 
Εμείς, από την άλλη, επικοινωνούμε μαζί Του μέσω της προσευ-
χής. Εάν θέλουμε να έχουμε το νου και την καρδιά μας στα ουρά-
νια και όχι στα επίγεια, τότε η προσευχή είναι απαραίτητη. Και αυτό 
επειδή η προσευχή, από τη φύση της, μας οδηγεί σε μία ανώτερη 
σφαίρα. Και πάλι όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επειδή ορι-
σμένες φορές οι προσευχές μας μπορεί να είναι έκφραση της εγω-
ιστικής μας φύσης. Γι’ αυτό όταν προσευχόμαστε πρέπει να υπο-
τασσόμαστε στο θέλημα του Θεού – να επιζητούμε το δικό Του 
θέλημα και όχι το δικό μας. 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 1-6. Ποιο σημαντικό στοιχείο πρέπει να ανα-
μιγνύεται με τις προσευχές μας; Επίσης, τι σημαίνει να έρχομαι 
στον Θεό με πίστη, και να προσεύχομαι με πίστη; 
…………………………………………………………………………….. 
Εάν οι προσευχές μας δεν εμπεριέχουν πίστη, θα είναι αλαζονικές, 
η κίβδηλη πίστη του Σατανά. «Η προσευχή και η πίστη είναι στενά 
συνδεδεμένες και πρέπει να συνυπάρχουν. Στην προσευχή με πί-
στη υπάρχει η Θεϊκή επιστήμη, είναι μία επιστήμη που όποιος θέλει 
να πετύχει το έργο της ζωής του, πρέπει να την καταλάβει. Ο Χρι-
στός λέει, ‘‘Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμ-
βάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς’’ Μάρκ. 11/ια’ 24. Μας λέει ξεκάθα-
ρα πως αυτά που ζητάμε πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέλημα 
του Θεού. Πρέπει να ζητάμε εκείνα που μας υποσχέθηκε, και ό,τι 
λαμβάνουμε πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το θέ-
λημά Του. Όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η υπόσχεση είναι α-
διαμφισβήτητη.» Ε. Χουάιτ, Prayer, σ. 57. 
ΣΚΕΨΗ: Δείτε τη δική σας ζωή προσευχής. Για ποια πράγματα 
προσεύχεστε; Τι λένε οι προσευχές σας για τις προτεραιότητές 
σας; Για ποια άλλα θέματα χρειάζεται να προσεύχεστε;  
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Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 
 

ΖΩΗ ΣΟΦΙΑΣ 
 

Μία από τις πιο όμορφες περικοπές της Αγίας Γραφής είναι η προ-
σευχή του Σολόμωντα προς τον Θεό όταν ζήτησε: «καρδίαν νοή-
μονα εις το να κρίνη τον λαόν σου, διά να διακρίνω μεταξύ καλού 
και κακού· διότι τις δύναται να κρίνη τον λαόν σου τούτον τον μέ-
γαν;» (Α’ Βασ. 3/γ’ 9). 
Ποια σημαντικά λόγια είπε ο Θεός στον Σολομώντα, τα οποία εάν 
πρόσεχε θα απέφευγε το κακό που του έφεραν τα πλούτη; Γιατί 
αυτά τα λόγια του Θεού είναι σημαντικά για όλους μας; Α’ Βασ. 3/γ’ 
14,  δείτε επίσης Α’ Ιωάν. 5/ε’ 3, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 17. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Ο Σολομώντας είχε μεγάλη σοφία, αλλά η σοφία από μόνη της, εάν 
δεν εφαρμόζεται, δεν είναι τίποτε άλλο από καλές πληροφορίες. 
Πολλοί θα χαθούν, και ας ήξεραν πολλά για τον Θεό και τις απαι-
τήσεις Του. Αλλά η ανυπακοή του Σολομώντα τον έκανε να παρεκ-
κλίνει από τον δρόμο που ο Κύριος τον κάλεσε να ακολουθήσει. 
Προς το τέλος της ζωής του όμως, επανήλθε και έγραψε με ταπει-
νοφροσύνη: «Διότι η σοφία είναι καλητέρα λίθων πολυτίμων· και 
πάντα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια αυτής» (Παρ. 8/η’ 
11). 
Σοφία είναι η εφαρμογή της γνώσης και της νόησης. Η γνώση α-
ντιπροσωπεύει τα γεγονότα, η νόηση την διάκριση, και η σοφία 
απορρέει όταν εφαρμόζουμε τη νόηση και τη γνώση στη ζωή μας. 
Ο σοφός διαχειριστής δεν χρειάζεται μόνο γνώση και νόηση αλλά 
και την εμπειρία που προκύπτει όταν ζεις σύμφωνα με αυτήν τη 
γνώση και τη νόηση.  
Από το παράδειγμα του Σολομώντα βλέπουμε πόσο εύκολο είναι 
ακόμη και για τους σοφούς να παρασυρθούν από την ματαιότητα 
του υλιστικού τρόπου ζωής, εάν δεν ζούνε βάση της γνώσης που 
τους έχει δοθεί.  
ΣΚΕΨΗ: Συγκρίνετε Α’ Κορ. 3/γ’ 19 και Παρ. 24/κδ’ 13,14. Ποια 
είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη σοφίας που διαβάζουμε σ’ 
αυτά τα εδάφια; Μοιραστείτε τις απαντήσεις σας. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 
 

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 
 

Η Μεγάλη Διαμάχη είναι πραγματική – δύο παρατάξεις μάχονται 
για την ψυχή μας. Η μία μας έλκει στον Χριστό (Ιωάν. 6/ς’ 44) και η 
άλλη στον κόσμο (Α’ Ιωάν. 2/β’ 16). Η δύναμη του Αγίου Πνεύμα-
τος στη ζωή μας, μπορεί, και θα μας ελκύσει στη σωστή κατεύθυν-
ση εάν Του υποταχθούμε.  
«Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγή-
σει εις πάσαν την αλήθειαν» (Ιωάν. 16/ις’ 13, δείτε επίσης 14/ιδ’ 
16). Το Άγιο Πνεύμα μάς δίνει τη δύναμη να ζούμε με αρχές και 
πίστη, και όχι με τις ιδιοτροπίες ή τα αισθήματα που κυριαρχούν 
στον κόσμο. Η σωστή προετοιμασία για τη ζωή στον ουρανό γίνε-
ται όταν ζούμε με πίστη σ’ αυτόν τον κόσμο υπό την καθοδήγηση 
του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος συμβουλεύει: «Διά να ήναι η πί-
στις σας ουχί διά της σοφίας των ανθρώπων, αλλά διά της δυνά-
μεως του Θεού» (Α’ Κορ. 2/β’ 5). Τα δέλεαρ αυτού του κόσμου που 
συχνά είναι τα υλικά αγαθά, μας απομακρύνουν από τον Κύριο. 
Απεναντίας, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, εφόσον υποταχθούμε 
σ’ αυτή, μας έλκει στον Ιησού. 
Η νίκη στη μάχη μας με τον κόσμο και τα δέλεαρ του δεν θα έρθει 
από εμάς. Διαβάστε Ιεζ. 36/λς’ 26,27, Ιωάν. 14/ιδ’ 26 και Εφεσ. 3/γ’ 
16,17. Τι θα κάνει ο Θεός για να μας εξασφαλίσει τη νίκη, όταν α-
φήνουμε το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας; 
…………………………………………………………………………….. 
«Με ψευδείς θεωρίες και παραδόσεις ο Σατανάς επιβάλλεται στη 
διάνοια. Με το να οδηγεί τους ανθρώπους σε κανόνες που δεν α-
νταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παραμορφώνει το χαρακτή-
ρα. Μέσα από την Γραφή το Άγιο Πνεύμα μιλάει στη διάνοια και 
εντυπώνει την αλήθεια στην καρδιά. Έτσι αποκαλύπτει την πλάνη 
και την αποβάλλει από την ψυχή. Με το Πνεύμα της αλήθειας το 
οποίο ενεργεί μέσο του λόγου του Θεού, ο Χριστός καθυποτάσσει 
τον εκλεκτό λαό Του στον Εαυτό Του.» Ε. Χουάιτ, Ζ. Χ. σ. 645. 
Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ανταποκριτής της αλήθειας είναι το απόλυ-
το δώρο που μπορούσε να μας δώσει ο Ιησούς για να εκπροσω-
πήσει τη Θεότητα στη γη μετά την ανάληψή Του. Το Άγιο Πνεύμα 
αγωνίζεται να μας δώσει δύναμη για να νικήσουμε τα δέλεαρ αυτού 
του κόσμου και τις «γοητείες» του. 
ΣΚΕΨΗ: Τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε που θα μας βοηθή-
σουν να υποταχθούμε στο Άγιο Πνεύμα, μέσω του Οποίου μόνο 
μπορούμε να πάρουμε τη δύναμη να αντισταθούμε στους πειρα-
σμούς του κόσμου; 
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Παρασκευή 26 Ιανουαρίου            Δύση ηλίου: 17:41’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Ο διαχειριστής ενεργεί βάση του καθήκοντος και της αγάπης. «Να 
θυμάστε πως το καθήκον έχει μία δίδυμη αδερφή, την Αγάπη. Μαζί 
μπορούν να καταφέρουν σχεδόν τα πάντα, ενώ χωριστά δεν μπο-
ρούν να κάνουν.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 4, σ. 
62. 
Το καθήκον είναι η εμπράκτως. Χρειάζεται να μελετήσουμε την 
θυσία του Χριστού προκειμένου η αγάπη να ξυπνήσει το καθήκον 
μας. 
Σε αντίθεση, είναι οι αρχές αυτού του κόσμου: το μίσος και η επα-
νάσταση. Η επανάσταση είναι το μίσος σε πράξη. Ο Εωσφόρος 
επαναστάτησε ενάντια στον Θεό (Ιεζ. 28/κη’ 16,17) και δεν θα στα-
ματήσει μέχρι να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Μετέτρεψε την εξου-
σία της αγάπης, σε αγάπη για την εξουσία. Οι θρησκευτικοί ηγέτες 
του Ισραήλ μισούσαν την εξουσία και την δύναμη που είχε ο Ιη-
σούς (Ματθ. 22/κβ’ 29). Ακόμη και όταν έφυγαν από τον ναό ή ό-
ταν απέφυγαν το διαπεραστικό Του βλέμμα, δεν άλλαξαν τους 
τρόπους τους.   
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Μείνετε περισσότερο στην ιδέα της αγάπης και του καθήκο-
ντος. Τι εννοεί η Ε. Χουάιτ όταν αναφέρει πως χωριστά «δεν μπο-
ρούν να κάνουν»; Πώς είναι η αγάπη χωρίς καθήκον και πώς το 
καθήκον χωρίς αγάπη; Γιατί πρέπει να είναι μαζί; 
2.  Το εδάφιο μνήμης λέει: «Τα πλούτη δεν ωφελούσιν εν ημέρα 
οργής· η δε δικαιοσύνη ελευθερόνει εκ θανάτου… Όστις ελπίζει επί 
τον πλούτον αυτού, ούτος θέλει πέσει· οι δε δίκαιοι ως βλαστός 
θέλουσιν ανθήσει.» (Παροιμίες 11/ια’ 4, 28). Ποιο είναι το νόημα 
αυτών των εδαφίων; Τι λένε για τα πλούτη και τι δεν μας λένε; 
3.  Αναφερθείτε στη ζωή του Σολομώντα και στην αποστασία του. 
Δείτε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή εδάφια που αναφέρονται στη 
ματαιότητα των υλικών αγαθών, ακόμη και όταν έχουμε πληθώρα 
αυτών, όπως ο Σολομώντας. Τι μάθαμε αυτήν την εβδομάδα για 
την προσευχή, την μελέτη της Αγίας Γραφής, και τη σχέση μας με 
τον Χριστό, ώστε να μην χάσουμε τον δρόμο μας πνευματικά; 
4.  Πώς γίνεται και εκείνοι που δεν έχουν πολλά αγαθά να πέ-
φτουν πάλι στην παγίδα που τους βάζει ο Σατανάς; 
5.  Ξαναδείτε την ερώτηση της Τετάρτης για τα διάφορα είδη σο-
φίας. 


