14 Μαΐου – 20 Μαΐου

Σάββατο απόγευμα

8. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;» Ματθαίον
16/ις’ 15.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γαλ. 4/δ’ 4, Εβρ.
7/ζ’ 26, Ματθ. 16/ις’ 13-20, Εφεσ. 2/β’ 20, Ματθ. 16/ις’ 21-27, 17/ιζ’
1-9.
«Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύη εις τους μαθητάς αυτού, ότι
πρέπει να υπάγη εις Ιεροσόλυμα, και να πάθη πολλά από των
πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων, και να θανατωθή,
και την τρίτην ημέραν να αναστηθή» (Ματθ. 16/ις’ 21).
Η Καινή Διαθήκη είναι ξεκάθαρη: Ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει.
Λίγες ώρες πριν το Σταυρό, ο Ιησούς προσευχήθηκε: «Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη, και τι να είπω; Πάτερ σώσον με εκ της
ώρας ταύτης. Αλλά διά τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην.» (Ιωάν.
12/ιβ’ 27) Αυτό ήταν το Θεϊκό σχέδιο που υπήρχε από «χρόνων
αιωνίων» (Τίτον 1/α’ 2, δείτε επίσης Β’ Τιμ. 1/α’ 9).
Γι’ αυτό και ο Ιησούς τόνισε ότι έπρεπε να υποφέρει, να θανατωθεί
και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Βάση της φύσης του Θεού, της
ιερότητας του νόμου, και της ύπαρξης της ελεύθερης βούλησης, ο
θάνατός Του ήταν ο μόνος τρόπος για να σωθεί η ανθρωπότητα
από το τίμημα της αμαρτίας.
Αυτή την εβδομάδα θα συνεχίσουμε την ιστορία του Ιησού εστιάζοντας στον Πέτρο και στο πώς ανταποκρίθηκε στη διακονία του Ιησού καθώς πλησίαζε στον θάνατό Του που είχε σχεδιαστεί από
«χρόνων αιωνίων.»
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Κυριακή 15 Μαΐου
«ΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ»
Φανταστείτε πώς ένιωθε ο Πέτρος που ήταν με τον Ιησού σχεδόν
από την αρχή. Τι σκεφτόταν καθώς έβλεπε το ένα απίστευτο γεγονός να διαδέχεται το άλλο: θεραπείες, απελευθέρωση δαιμονιζομένων, σίτιση χιλιάδων ανθρώπων, θαυμάσιες διδασκαλίες, εξουσία
στη φύση, ανάσταση νεκρών, ακόμη και το ότι περπάτησαν μαζί
επάνω στο νερό; Πόσες απορίες θα πρέπει να είχε καθημερινά
(όπως: το γιατί επέτρεψε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής να έχει αυτό το
άδοξο τέλος;) καθώς έβλεπε τόσα πολλά πράγματα που κανένας
άλλος στην ιστορία δεν είχε την ευκαιρία να δει! Ο Ιησούς ήταν ο
ενσαρκωμένος Θεός που έζησε και υπηρέτησε τους ανθρώπους
ως άνθρωπος (Γαλ. 4/δ’ 4, Εβρ. 7/ζ’ 26, Ησ. 9/θ’ 6, Λουκά 2/β’
10,11). Έτσι, εκείνοι που ήταν γύρω Του, ζούσαν μαζί Του και ήταν
οι μαθητές Του, είχαν πολλές και μοναδικές εμπειρίες.
Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 13-17. Τι ρώτησε ο Ιησούς στους μαθητές
Του και γιατί είναι σημαντικό το ότι μόνο ο Πέτρος απάντησε; Γιατί
η απάντησή του είναι τόσο σημαντική;
……………………………………………………………………………..
Η δήλωση του Πέτρου για τον Ιησού, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός
του Θεού του ζώντος» (εδ. 16) είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία σε όλη την Αγία Γραφή. Ο Πέτρος Τον αποκάλεσε «ο Χριστός», δηλαδή ο Χρισμένος, ομολογώντας πως ο Ιησούς ήταν ο
Μεσσίας, Εκείνος που θα εκπλήρωνε τις υποσχέσεις της διαθήκης
που δόθηκαν στον Αβραάμ και στο Ισραήλ (δείτε Γαλ. 3/γ’ 16). Επίσης, ο Πέτρος διακήρυξε τον Ιησού ως τον Χριστό, στην περιοχή
της Καισάρειας της Φιλίππου, σε έδαφος Εθνικών. Τις προηγούμενες μέρες ο Πέτρος είδε τον Ιησού να νοιάζεται όχι μόνο για τους
Ιουδαίους αλλά και για τους Εθνικούς. Με την βοήθεια του Αγίου
Πνεύματος, ο Πέτρος αναγνώρισε τον Ιησού ως κάποιον ανώτερο
από έναν Ιουδαίο προφήτη, όπως οι άλλοι έλεγαν. Η υπηρεσία Του
ήταν κατά πολύ ανώτερη από του Ιωάννη του Βαπτιστή, του Ηλία ή
του Ιερεμία. Για την ακρίβεια, η υπηρεσία Του περιλάμβανε όλη την
ανθρωπότητα – και γι’ αυτό ο Ιησούς αποκαλεί τον εαυτό Του,
«Υιός του Ανθρώπου», δείχνοντας έτσι την προσωπική Του ταύτιση με όλους τους ανθρώπους. Όπως βλέπουμε αργότερα στην
Αγία Γραφή, ο Πέτρος είχε να μάθει ακόμη πολλά για τον Ιησού και
το έργο Του.
ΣΚΕΨΗ: Τι έχει κάνει ο Ιησούς στη ζωή μας για τα οποία μπορούμε να δώσουμε μαρτυρία στους άλλους; Γιατί είναι σημαντικό να τα
θυμόμαστε και να τα διακηρύττουμε στους άλλους;
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Δευτέρα 16 Μαΐου
«ΕΠΙ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
Μετά την θαρραλέα ομολογία πίστης του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι
«ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος», ο Ιησούς λέει κάτι στον
Πέτρο.
Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 17-20. Τι είπε ο Ιησούς στον Πέτρο και πώς
κατανοούμε αυτά τα λόγια;
……………………………………………………………………………..
Η φράση «επί ταύτης της πέτρας» έχει διχάσει την Χριστιανική εκκλησία. Οι Καθολικοί υποστηρίζουν πως η «πέτρα» είναι ο ίδιος ο
Πέτρος και ότι αυτός ήταν και ο πρώτος πάπας. Οι Διαμαρτυρόμενοι ωστόσο, απορρίπτουν αυτήν την ερμηνεία. Στην Αγία Γραφή
υπάρχουν ενδείξεις που στηρίζουν ότι η Πέτρα είναι ο Ίδιος ο Χριστός, και όχι ο Πέτρος.
Πρώτον, ο ίδιος ο Πέτρος χρησιμοποιεί σε διάφορες περιπτώσεις
την απεικόνιση της πέτρας για τον Ιησού, και όχι για τον εαυτό του
(δείτε Πράξ. 4/δ’ 8-12, Α’ Πέτρ. 2/β’ 4-8).
Δεύτερον, σε όλη την Αγία Γραφή βλέπουμε την εικόνα του Θεού
και του Χριστού ως βράχο, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που
παρουσιάζονται αδύναμοι και αναξιόπιστοι. «Διότι αυτός γνωρίζει
την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα» (Ψαλμ. 103/ργ’ 14).
«Μη πεποίθατε επ’ άρχοντας, επί υιόν ανθρώπου, εκ του οποίου
δεν είναι σωτηρία» (Ψαλμ. 146/ρμς’ 3). Και όπως ο Ιωάννης έγραψε για τον Ιησού: «Διότι δεν είχε χρείαν διά να μαρτυρήση τις περί
του ανθρώπου, επειδή αυτός εγνώριζε τι ήτο εντός του ανθρώπου» (Ιωάν. 2/β’ 25). Και σίγουρα γνώριζε το τι υπήρχε και εντός
του Πέτρου (Ματθ. 26/κς’ 34).
Τι μας λένε αυτά τα εδάφια σχετικά με το ποιος είναι η Πέτρα και
πάνω σε ποιον κτίζεται η εκκλησία; (Α’ Κορ. 10/ι’ 4, Ματθ. 7/ζ’
24,25, Εφεσ. 2/β’ 20).
……………………………………………………………………………..
«Πόσο αδύναμη παρουσιαζόταν η εκκλησία την εποχή που ο Χριστός πρόφερε αυτά τα λόγια! Δεν είχε παρά μία χούφτα μόνο πιστούς εναντίον των οποίων στρέφονταν όλες οι δυνάμεις των δαιμόνων και η κακία των ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά οι ακόλουθοι
του Χριστού δεν έπρεπε να φοβούνται. Οικοδομημένοι πάνω στο
Βράχο που ήταν η δύναμή τους δεν διέτρεχαν τον κίνδυνο να ανατραπούν.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 388,389.
ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η δική σας εμπειρία σχετικά με τις ανθρώπινες
αδυναμίες; Πώς η εμπειρία σας, σας βοηθά να στηριχθείτε μόνο
στην Πέτρα;
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Τρίτη 17 Μαΐου
Ο ΠΕΤΡΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 21-23. Γιατί ο Ιησούς γίνεται τόσο σκληρός
προς τον Πέτρο;
…………………………………………………………………………….
Ο Πέτρος δεν προσπάθησε να προστατεύσει τον Ιησού, αλλά να
Τον κατευθύνει. Δεν ακολουθούσε πλέον τον Ιησού, και στην ουσία
ζήτησε από τον Ιησού να ακολουθήσει εκείνον.
Ο Ιησούς είπε, «Ύπαγε οπίσω μου, Σατανά» (εδ. 23) επειδή, όπως
ο Σατανάς στην έρημο, ο Πέτρος απείλησε την αποστολή Του.
Στο Μάρκο 8/η’ 33 βλέπουμε ότι ο Χριστός γύρισε και κοίταξε τους
μαθητές Του. Είχε έρθει για να τους σώσει. Δεν επρόκειτο να μπει
στον πειρασμό, ακόμη και για μία καλοπροαίρετη σκέψη ενός μαθητή Του.
Παρά τις αλλαγές που είχε ο Σίμων ο Πέτρος στην προσωπική του
πορεία, εξακολουθούσε να θέλει να ελέγχει τα πράγματα, ακόμη
και τον ίδιο τον Ιησού. Μ’ αυτήν την έννοια, ο Πέτρος δεν διέφερε
από τον Ιούδα που προσπάθησε να χειριστεί τον Ιησού και να εκτελέσει τα σχέδιά του γι’ αυτό που νόμιζε ότι ο Μεσσίας έπρεπε
να είναι. Σε αντίθεση όμως με τον Ιούδα, ο Πέτρος μετανόησε ειλικρινά και θέλησε να πειθαρχηθεί και να συγχωρεθεί.
Διαβάστε Ματθ. 16/ις’ 24-27. Τι εννοεί ο Ιησούς όταν λέει, «Διότι
όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και
όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν»;
(εδ. 25)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Ζούμε σε έναν κόσμο που μας λένε να ακολουθήσουμε τις φιλοδοξίες μας και να θυσιάσουμε τα πάντα γι’ αυτό που θέλουμε. Αλλά ο
Ιησούς μας λέει να κάνουμε το αντίθετο. Μας προσκαλεί να αφήσουμε τις φιλοδοξίες μας και να εμπιστευτούμε πλήρως Εκείνον. Ο
Πέτρος και οι μαθητές διδάσκονταν σταδιακά τι είναι η αληθινή πίστη. Η αληθινή πίστη δεν είναι η συναρπαστική εμπειρία της απόκτησης αυτού που θέλεις περισσότερο. Η αληθινή πίστη είναι η
οδυνηρή εμπειρία να αφήνεις αυτό που θέλεις περισσότερο. Όταν
αφήνεις τις φιλοδοξίες σου, «χάνεις τη ζωή σου», ενώ την ίδια
στιγμή, την ξαναβρίσκεις.
ΣΚΕΨΗ: Τι έπρεπε να χάσετε προκειμένου να ακολουθήσετε τον
Ιησού; Όσο πολύτιμα κι αν έμοιαζαν εκείνη τη στιγμή, πώς σας
φαίνονται τώρα;
58

Τετάρτη 18 Μαΐου
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
Διαβάστε Ματθ. 17/ιζ’ 1-9. Τι συνέβη εδώ και γιατί αυτό το γεγονός
ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, τόσο για τον Ιησού όσο και για τους μαθητές;
……………………………………………………………………………..
«Είχε ζήσει μέσα στην αγάπη και στη φιλία του ουρανού. Εδώ όμως στον κόσμο τον οποίο ο Ίδιος είχε δημιουργήσει, ήταν εντελώς
μόνος. Τώρα ο ουρανός είχε στείλει τους απεσταλμένους Του στον
Ιησού, όχι αγγέλους, αλλά ανθρώπους που είχαν δοκιμάσει βάσανα και θλίψεις και που μπορούσαν να καταλάβουν το Σωτήρα στη
δοκιμασία της επίγειας ζωής Του. Ο Μωυσής και ο Ηλίας υπήρξαν
συνεργάτες του Χριστού. Είχαν συμμερισθεί τη βαθιά επιθυμία Του
για τη σωτηρία των ανθρώπων… Οι άνθρωποι αυτοί είχαν προτιμηθεί από όλους τους αγγέλους που περιβάλλουν το θρόνο του
Θεού, για να έρθουν να μιλήσουν με το Χριστό για τις σκηνές των
παθών Του και να Τον παρηγορήσουν διαβεβαιώνοντάς Τον για τη
συμπαράσταση του ουρανού. Η ελπίδα του κόσμου, η σωτηρία
κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, αποτελούσε το θέμα της συνομιλίας
τους.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 398,399.
Πόσο εκπληκτικό είναι ότι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ως άνθρωπος είχε την ανάγκη να παρηγορηθεί, να ενθαρρυνθεί από αυτούς
τους ανθρώπους που και οι ίδιοι είχαν βιώσει θλίψη και αποθάρρυνση. Στο Λουκά αναφέρεται πως Του μίλησαν για «τον θάνατον
αυτού, τον οποίον έμελλε να εκπληρώση εν Ιερουσαλήμ» (Λουκά
9/θ’ 31). Προσέξτε τον όρο «εκπληρώση», ο οποίος αποδεικνύει
πως ο θάνατος του Ιησού ήταν απαραίτητος για την σωτηρία των
ανθρώπων. Αν σκεφτεί κανείς το τι διακυβευόταν, δεν πρέπει να
μας εκπλήσσει που ο ουρανός βλέποντας την ανάγκη του Ιησού
έστειλε αυτήν την ενθάρρυνση. Επίσης, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο
Ιωάννης, παρά τα όσα είχαν ήδη δει και ακούσει, με αυτήν την εμπειρία θα είχαν περισσότερους λόγους να πιστέψουν. Η φωνή
από τον ουρανό σίγουρα θα τους ενδυνάμωσε. Ο Ματθαίος προσθέτει ότι ο Ιησούς «επίασεν αυτούς, και είπεν, Εγέρθητε, και μη
φοβείσθε» (Ματθ. 17/ιζ’ 7). Είχε τόσα να αντιμετωπίσει, και όμως
ενθάρρυνε και παρηγόρησε τους μαθητές Του!
ΣΚΕΨΗ: Ανεξαρτήτου ποιοι είμαστε και πόσο δυνατή είναι η πίστη
και η αφοσίωσή μας, όλοι έχουμε ανάγκη από ενθάρρυνση. Αυτό
σημαίνει ότι και κάποιος που γνωρίζουμε μπορεί αυτή τη στιγμή να
έχει την ίδια ανάγκη. Σκεφτείτε: Ποιον θα μπορούσα να ενθαρρύνω;
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Πέμπτη 19 Μαΐου
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Διαβάστε Ματθ. 17/ιζ’ 24-27. Τι συμβαίνει εδώ και τι μας λέει αυτό
για τον Ιησού;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Αν και όλοι οι Ιουδαίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο για
το ναό, οι ιερείς, οι Λευίτες, και οι ραβίνοι εξαιρούνταν. Επομένως,
με την ερώτηση τους αυτή, αμφισβητούσαν τη διακονία Του. Η Ε.
Χουάιτ γράφει πως ο Πέτρος έχασε την ευκαιρία να μαρτυρήσει την
απόλυτη κυριαρχία του Χριστού. «Με την απάντησή του στον εφοριακό ότι ο Ιησούς θα πλήρωνε το φόρο, ουσιαστικά είχε επικυρώσει τη λαθεμένη γι’ Αυτόν αντίληψη που οι ιερείς και οι αρχηγοί
προσπαθούσαν να μεταδώσουν… Αν οι ιερείς και οι Λευίτες ήταν
απαλλαγμένοι λόγο της θέσης τους μέσα στον ναό, πόσο μάλλον
Εκείνος για τον οποίο ο ναός ήταν οίκος του Πατέρα Του.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 407,408.
Μπορούμε να μάθουμε πολλά από την απάντηση του Ιησού προς
τον Πέτρο. Χωρίς να τον φέρει σε δύσκολη θέση, του εξήγησε ευγενικά το λάθος του. Επιπλέον, ο Ιησούς ακολουθεί τον τρόπο του
Πέτρου, αλλά πιο δημιουργικά. Αντί να πληρώσει απλώς τον φόρο
ως αναγνώριση της υποχρέωσής Του – ο Ιησούς παίρνει ένα νόμισμα: από το στόμα ενός ψαριού. Αυτό το θαύμα είναι ασυνήθιστο,
μιας και είναι η μοναδική φορά που ο Ιησούς κάνει ένα θαύμα για
δικό Του όφελος. Αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός του θαύματος.
Αντιθέτως, το θαύμα αυτό έδειξε σε όλους την εξουσία του Ιησού
όχι μόνο στον ναό αλλά και σε όλη την δημιουργία. Ανθρωπίνως,
δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πώς έκανε ο Ιησούς αυτό το
θαύμα! Μετά από όλα όσα είχε ήδη δει ο Πέτρος, μπορείτε να φανταστείτε τι σκέφτηκε όταν το πρώτο ψάρι που έπιασε είχε στο
στόμα του το ακριβές ποσό του φόρου για τον ναό; (δείτε Ησ. 40/μ’
13-17).
ΣΚΕΨΗ: Παρότι ο Ιησούς και οι μαθητές Του δεν χρειαζόταν να
πληρώσουν φόρο στον ναό, ο Ιησούς το έκανε για να αποφύγει
περιττές συγκρούσεις. Πώς μπορούμε να μάθουμε να αποκλιμακώνουμε καταστάσεις, κυρίως σε θέματα που δεν είναι τόσο απόλυτα, προκειμένου να αποφεύγουμε περιττούς διαπληκτισμούς;
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Παρασκευή 20 Μαΐου

Δύση ηλίου: 20:32’

Περαιτέρω μελέτη:
Το θαύμα που έκανε ο Ιησούς με τον Πέτρο και το ψάρι είναι τόσο
εκπληκτικό που ορισμένοι σχολιαστές προσπάθησαν να το διαψεύσουν. Ισχυρίζονται πως πρόκειται για μία παράδοση, προκειμένου να δοθεί ένα μήνυμα και τίποτε παραπάνω. Φυσικά, ο ισχυρισμός αυτός είναι ανεπαρκής. Σίγουρα αυτό το θαύμα είναι διαφορετικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα – θεραπεία τυφλών, χωλών, λεπρών, ανάσταση νεκρών και σίτιση χιλιάδων – είναι διαφορετικό. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε επίσης για την περίπτωση
που το τσεκούρι επέπλευσε στο νερό (Β’ Βασ. 6/ς’ 2-7) και για τον
βρεγμένο πόκο μαλλιού στο ξερό έδαφος και τον ξερό πόκο μαλλιού στο βρεγμένο έδαφος (Κριτ. 6/ς’ 36-40), επομένως ένα τέτοιο
θαύμα δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί ο Ιησούς δεν έδωσε στον Πέτρο τα χρήματα αλλά προτίμησε να κάνει αυτό το απίστευτο θαύμα
για να λύσει ένα τόσο μικρό πρόβλημα; Στο κείμενο δεν δίνεται κάποια διευκρίνιση. Ωστόσο, όπως είδαμε, φάνηκε σε εμάς η απίστευτη δύναμη του Θεού που δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Άλλωστε, παντού βλέπουμε ενδείξεις της δύναμής Του. Ακόμη και η
ύπαρξή μας είναι μία απίστευτη εκδήλωση της δύναμης του Θεού.
Εφόσον ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν, το νόμισμα στο
στόμα ενός συγκεκριμένου ψαριού δεν είναι τίποτα. Αν και γράφτηκαν για άλλο σκοπό, τα λόγια αυτά του Παύλου ταιριάζουν απόλυτα: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! Πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις αυτού, και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού!»
(Ρωμ. 11/ια’ 33).
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Ο αγώνας του Πέτρου να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, είναι επίσης και δικός μας αγώνας. Μία υπέροχη μεταφορά αυτής
της μάχης βρίσκεται στο Μαλ. 1/α’ 13 όπου ο Θεός καλεί τους Ιουδαίους να φέρουν τα καλύτερά τους ζώα για θυσία. Γιατί ο Θεός
νοιάζεται για το τι θυσία Του προσφέρουμε; Επειδή θέλει να Του
εμπιστευτούμε αυτό που θεωρούμε πολύτιμο. Ποια πράγματα θέλετε να κρατήσετε περισσότερο στη ζωή σας; Πώς μπορείτε να
αφήσετε αυτά τα πράγματα στον Κύριο;
2. Σκεφτείτε πως αντιμετώπισε ο Ιησούς το ζήτημα του φόρου στο
ναό. Το άφησε απλώς να περάσει χωρίς να δώσει μεγαλύτερη διάσταση. Τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία για τις καθημερινές συγκρούσεις που αντιμετωπίζουμε; Πώς μπορούμε να ξέρουμε πότε
πρέπει να μιλήσουμε και πότε να παραμείνουμε σιωπηλοί;
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