15 Απριλίου – 21 Απριλίου

Σάββατο απόγευμα

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Προ πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών» Α’
Πέτρου 4/δ’ 8.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 2/β’ 1323, 3/γ’ 1-7, Α’ Κορ. 7/ζ’ 12-16, Γαλ. 3/γ’ 27,28, Πράξ. 5/ε’ 27-32,
Λευιτ. 19/ιθ’ 18.
Ο Πέτρος στις επιστολές του ασχολείται με ορισμένα από τα πιο
δύσκολα κοινωνικά ζητήματα της εποχής του. Πώς πρέπει να ζούνε οι Χριστιανοί υπό μία καταπιεστική και διεφθαρμένη κυβέρνηση
όπως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας; Τι είπε ο Πέτρος στους αναγνώστες του, και τι σημαίνουν τα λόγια του σήμερα;
Πώς έπρεπε να αντιδράσουν οι Χριστιανοί δούλοι όταν οι κύριοί
τους, τους φέρονταν σκληρά και άδικα; Παρότι σήμερα η σχέση
εργοδότη και εργαζομένου διαφέρει κατά πολύ από τη σχέση κυρίου και δούλου, τα λόγια του Πέτρου μπορούν να βρουν εφαρμογή
όταν έχουμε να κάνουμε με παράλογους εργοδότες. Είναι εκπληκτικό το ότι ο Πέτρος στρέφει την προσοχή μας στον Ιησού και στο
πώς αντιμετώπισε την κακομεταχείριση που δέχτηκε. Ο Ιησούς
πρέπει να είναι το παράδειγμα των Χριστιανών όταν αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις (Α’ Πέτρ. 2/β’ 21-24).
Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα αντρόγυνα μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν έχουν διαφορετικά πιστεύω;
Τέλος, τι στάση πρέπει να κρατούν οι Χριστιανοί όταν το πολιτικό
σύστημα είναι διεφθαρμένο και οι αρχές του έρχονται σε αντίθεση
με την Χριστιανική πίστη;
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Κυριακή 16 Απριλίου
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
Αν και γράφτηκε αιώνες πριν, η Αγία Γραφή καλύπτει θέματα που
αφορούν και την εποχή μας, όπως τη σχέση μεταξύ Χριστιανών και
κράτους. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα πράγματα είναι προφανή.
Στην Αποκ. 13/ιγ’ διαβάζουμε για την εποχή όπου η υποταγή
στους νόμους του κράτους θα σημαίνει ανυπακοή στον Θεό. Σ’
αυτήν την περίπτωση η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη.
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 13-17. Τι μας λέει η Αγία Γραφή, γενικά, για
το ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με το κράτος;
..……………………………………………………………………………
Η αχρειότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν γνωστή σ’ αυτούς
που ζούσαν στην επικράτειά της. Άνθρωποι φιλόδοξοι χρησιμοποιούσαν με αδίστακτο τρόπο στρατιωτική ισχύ για να κυβερνήσουν. Κάθε αντίσταση αντιμετωπιζόταν με βία. Τα βασανιστήρια
και ο σταυρικός θάνατος ήταν δύο από τις πιο συνηθισμένες και
βάναυσες ποινές. Η Ρωμαϊκή κυβέρνηση ήταν διεφθαρμένη. Οι
άρχοντες ασκούσαν δύναμη με σκληρότητα και αλαζονεία. Παρόλα
αυτά, ο Πέτρος παρακινεί τους αναγνώστες του να υποταχτούν
στην εξουσία, από του αυτοκράτορα έως του κυβερνήτη (Α’ Πέτρ.
2/β’ 13,14). Ο Πέτρος υποστηρίζει πως οι αυτοκράτορες και οι κυβερνήτες τιμωρούν όσους πράττουν αδικήματα και τιμούν όσους
κάνουν το σωστό (Α’ Πέτρ. 2/β’ 14). Έτσι, έχουν σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση της κοινωνίας.
Για την ακρίβεια, παρά τα λάθη της, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία παρείχε σταθερότητα. Προήγαγε την ειρήνη, και παρότι απέδιδε δικαιοσύνη με σκληρό τρόπο, η δικαιοσύνη αυτή βασιζόταν στο νόμο. Επίσης, έκτισε δρόμους και καθιέρωσε ένα νομισματικό σύστημα που κάλυπτε τις στρατιωτικές ανάγκες. Έτσι, η Ρώμη δημιούργησε ένα περιβάλλον που συνέβαλε στην ανάπτυξη του πληθυσμού και πολλές φορές στην ευημερία του. Υπό αυτό το φως, τα
σχόλια του Πέτρου για την κυβέρνηση έχουν λογική. Καμία κυβέρνηση δεν είναι τέλεια, και σίγουρα δεν ήταν και στην εποχή του Πέτρου. Επομένως, ως Χριστιανοί καλούμαστε να είμαστε καλοί πολίτες, να υπακούμε στους νόμους του κράτους, ακόμη κι αν η διακυβέρνηση δεν είναι τέλεια.
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό οι Χριστιανοί να είναι καλοί πολίτες
ακόμη και στις λιγότερο ιδανικές πολιτικές καταστάσεις; Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε, έστω και στο ελάχιστο, την
κοινωνία μας;
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Δευτέρα 17 Απριλίου
ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 18-23. Πώς κατανοούμε το περιεχόμενο
αυτών των εδαφίων; Ποια αρχή μπορούμε να υιοθετήσουμε;
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Μετά από μία προσεκτική ανάγνωση της Α’ Πέτρ. 2/β’ 18-23 βλέπουμε πως ο Πέτρος δεν εγκρίνει τη δουλεία, αλλά δίνει πνευματικές συμβουλές στο πώς να αντιμετωπιστούν δύσκολες καταστάσεις που δεν μπορούν να αλλάξουν. Η λέξη «οικέται» που συναντάμε στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 18 αφορούσε τους δούλους του σπιτιού. Ο
όρος δούλος εμφανίζεται και στην Εφεσ. 6/ς’ 5, όπου και εκεί δίνονται συμβουλές προς τους δούλους.
Στη Ρωμαϊκή επικράτεια, σύμφωνα με το νόμο, οι δούλοι ήταν υπό
τον απόλυτο έλεγχο του κυρίου τους που είχε τη δυνατότητα να
τους φερθεί καλά ή πολύ σκληρά. Οι δούλοι μπορεί να πρέρχονταν
από αιχμαλωσία, να ήταν παιδιά δούλων ή να πουλήθηκαν για την
αποπληρωμή χρεών. Σε ορισμένους δούλους αναθέτονταν μεγάλες ευθύνες. Κάποιοι διαχειρίζονταν τις μεγάλες περιουσίες των
κυρίων τους, ενώ υπήρχαν και δούλοι που εκπαίδευαν τα παιδιά
των κυρίων τους. Η ελευθερία του δούλου μπορούσε να εξαγοραστεί. Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την αλληγορία για να περιγράψει το έργο του Ιησού (Εφεσ. 1/α’ 7, Ρωμ. 3/γ’ 24, Κολ. 1/α’ 14).
Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αρκετοί από τους πρώτους Χριστιανούς ήταν δούλοι. Έτσι, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα
που δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Εκείνοι που είχαν την ατυχία να
έχουν σκληρούς και παράλογους κυρίους, βρίσκονταν σε ιδιαίτερα
δύσκολη θέση, αλλά και εκείνοι με καλύτερους κυρίους αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Οι οδηγίες του Πέτρου στους Χριστιανούς δούλους
ήταν σύμφωνες με άλλες δηλώσεις της Καινής Διαθήκης. Θα έπρεπε να υποταχθούν και να υπομένουν, όπως ακριβώς έκανε και
ο Χριστός (Α’ Πέτρ. 2/β’ 18-20). Δεν τίθεται θέμα για εκείνους που
τιμωρούνταν επειδή έσφαλλαν. Το αληθινό πνεύμα του Χριστού
φανερώνεται σε εκείνους που υπέφεραν άδικα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι Χριστιανοί, όπως ο Ιησούς, δεν πρέπει να ανταποδώσουν την κακοποίηση, ούτε να απειλήσουν, αλλά να παραδώσουν
τον εαυτό τους «εις τον κρίνοντα δικαίως» (Α’ Πέτρ. 2/β’ 23).
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνουν στην πράξη τα λόγια του Πέτρου; Δεν πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας; Συζητήστε το.
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Τρίτη 18 Απριλίου
ΑΝΔΡΟΓΥΝΑ
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 1-7. Ποια ιδιαίτερη περίπτωση αναφέρει ο
Πέτρος σ’ αυτήν την περικοπή; Πώς τα λόγια του βρίσκουν εφαρμογή στα ανδρόγυνα της εποχής μας;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο σ’ αυτό το κείμενο που μας βοηθάει να καταλάβουμε το ζήτημα το οποίο πραγματεύεται ο Πέτρος
στην Α’ Πέτρ. 3/γ’ 1-7. Στο εδ. 1 ο Πέτρος αναφέρεται στους συζύγους που «απειθώσιν εις τον λόγον», και στο πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η σύζυγος που είναι Χριστιανή στον άνδρα της που
δεν είναι.
Μία Χριστιανή θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στο γάμο με
έναν σύζυγο που δεν έχει την ίδια πίστη. Τι πρέπει να γίνει σ’ αυτές
τις περιπτώσεις; Πρέπει να τον χωρίσει; Ο Πέτρος, όπως και αλλού
ο Παύλος, δεν προτείνει τον χωρισμό (δείτε Α’ Κορ. 7/ζ’ 12-16).
Απεναντίας, τις παροτρύνει για μία υποδειγματική ζωή. Ο ρόλος
ο
της γυναίκας κατά τον 1 αιώνα στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, καθοριζόταν κατά ένα μεγάλο μέρος από την εκάστοτε κοινωνία. Η
Ρωμαϊκής καταγωγής γυναίκες για παράδειγμα, είχαν περισσότερα
νομικά δικαιώματα από ό,τι οι γυναίκες στις οποίες απευθυνόταν ο
Πέτρος. Ο Πέτρος παρακινεί τις Χριστιανές να τηρούν μία αξιοθαύμαστη στάση. Τις προτρέπει να έχουν «καθαράν διαγωγήν» (εδ. 2).
Προτείνει να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον στην εσωτερική
ομορφιά από ό,τι στα περίτεχνα χτενίσματα, τα κοσμήματα και τα
ακριβά ρούχα (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 3-5). Μία Χριστιανή πρέπει να ζει κατά
τέτοιον τρόπο που να προάγει τον Χριστιανισμό στον άνδρα της.
Τα λόγια του Πέτρου δεν πρέπει να εκληφθούν από τους άνδρες
ως αφορμή να κακομεταχειριστούν, κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, τις
γυναίκες τους. Όπως επισημαίνει οι άνδρες πρέπει να δείχνουν
κατανόηση στις γυναίκες τους (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 7). Κι ενώ ο Πέτρος
αναφέρεται στις Χριστιανές τις παντρεμένες με άπιστους, μπορούμε να δούμε και κάποια σημεία για τον ιδανικό Χριστιανικό γάμο: Οι
Χριστιανοί σύντροφοι πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται, ζώντας
μία ακέραιη ζωή καθώς λατρεύουν τον Θεό μέσα από τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
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Τετάρτη 19 Απριλίου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Διαβάστε Ρωμ. 13/ιγ’ 1-7, Εφεσ. 5/ε’ 22-33, Α’ Κορ. 7/ζ’ 12-16 και
Γαλ. 3/γ’ 27,28. Πώς σχετίζονται τα λόγια του Παύλου με του Πέτρου στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 11 – 3/γ’ 7;
.……………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………
Ο Παύλος αναφέρεται σε κάποια από τα θέματα που συναντάμε
στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 11 – 3/γ’ 7 και αυτά που λέει συμφωνούν απόλυτα με τις συμβουλές του Πέτρου. Για παράδειγμα, και ο Παύλος
παρακινεί τους αναγνώστες του να υποτάσσονται στις εξουσίες
(Ρωμ. 13/ιγ’ 1). Οι άρχοντες ορίζονται από τον Θεό και είναι ο φόβος των κακών έργων και όχι των καλών (Ρωμ. 13/ιγ’ 3). Επομένως, ο Χριστιανός πρέπει να αποδίδει «εις πάντας τα οφειλόμενα,
εις όντινα οφείλετε τον φόρον, τον φόρον, εις όντινα τον δασμόν,
τον δασμόν, εις όντινα τον φόβον, τον φόβον, εις όντινα την τιμήν,
την τιμήν» (Ρωμ. 13/ιγ’ 7).
Ο Παύλος επίσης λέει στις γυναίκες που είναι παντρεμένες με απίστους να ζούνε με παραδειγματικό τρόπο, γιατί με την καλή τους
διαγωγή μπορεί να φέρουν τον άνδρα τους στη σωτηρία (Α’ Κορ.
7/ζ’ 12-16). Το πρότυπο του Χριστιανικού γάμου, σύμφωνα με τον
Παύλο, βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Οι άνδρες πρέπει να αγαπάνε
τη γυναίκα τους όπως ο Χριστός την εκκλησία (Εφεσ. 5/ε’ 25). Επιπλέον, προτείνει οι δούλοι να υπακούνε στους κυρίους τους όπως στον Χριστό (Εφεσ. 6/ς’ 5).
Ο Παύλος ήθελε να είναι μέσα στα νομικά πλαίσια. Ήξερε τι μπορούσε να αλλάξει στην κοινωνία και τι όχι. Ωστόσο, είδε πως ο
Χριστιανισμός θα μπορούσε να επηρεάσει την αντίληψη της κοινωνίας ως προς τους ανθρώπους. Όπως ο Ιησούς δεν προσπάθησε
να ξεκινήσει κάποια πολιτική επανάσταση για να φέρει κοινωνικές
αλλαγές, το ίδιο και ο Παύλος με τον Πέτρο. Η αλλαγή θα ερχόταν
από την καλή επιρροή των πιστών στην κοινωνία.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Γαλ. 3/γ’ 27-29. Παρότι πρόκειται για μία ξεκάθαρη θεολογική δήλωση, τι ισχυρές κοινωνικές επιπτώσεις έχει
αυτή η περικοπή όσον αφορά το πώς πρέπει οι Χριστιανοί να σχετίζονται ο ένας με τον άλλον λόγω των όσων έκανε ο Ιησούς για
εκείνους;
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Πέμπτη 20 Απριλίου
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Παρά τις άσχημες εμπειρίες που είχαν με τις αρχές και τις εξουσίες,
και παρότι γνώριζαν πόσο ατελείς ήταν, τόσο ο Παύλος όσο και ο
Πέτρος, παρακίνησαν τους Χριστιανούς να υποταχθούν σ’ αυτές
(Α’ Πέτρ. 2/β’ 13-17, Ρωμ. 13/ιγ’ 1-10). Οι Χριστιανοί, είπαν, πρέπει
να πληρώνουν τους φόρους τους και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Οι Χριστιανοί πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν,
πρότυπα πολιτών.
Διαβάστε Πράξ. 5/ε’ 27-32. Πώς σχετίζονται τα λόγια του Πέτρου
όσον αφορά την υποταγή στις εξουσίες (Α’ Πέτρ. 2/β’ 13-17) με τη
στάση του ίδιου και των αποστόλων, σ’ αυτό το περιστατικό;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
Η πρόοδος της Χριστιανικής εκκλησίας οδήγησε στη σύλληψη του
Πέτρου και του Ιωάννη (Πράξ. 4/δ’ 1-4). Είχαν ανακριθεί από τους
πρεσβυτέρους και το Συνέδριο, και ελευθερώθηκαν με την έντονη
προειδοποίηση να σταματήσουν να κηρύττουν (Πράξ. 4/δ’ 5-23).
Σύντομα τους συνέλαβαν ξανά και τους ρώτησαν γιατί δεν έκαναν
αυτό που τους είχαν πει (Πράξ. 5/ε’ 28). Ο Πέτρος απάντησε,
«Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους ανθρώπους» (Πράξ. 5/ε’ 29).
Ποια σημαντική αλήθεια βρίσκουμε σ’ αυτά τα λόγια;
..……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Ο Πέτρος δεν ήταν υποκριτής. Μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, η επιλογή πάντοτε είναι ξεκάθαρη. Μέχρι όμως να έρθει η
στιγμή της εκλογής οι Χριστιανοί πρέπει να είναι υποταγμένοι στην
κυβέρνηση, ακόμη και αν θέλουν να φέρουν κοινωνικές αλλαγές.
Όταν πρόκειται για ηθικά ζητήματα, οι Χριστιανοί πρέπει να στέκονται στην πλευρά του νόμου και να εκδηλώνουν τις αρχές και τις
διδασκαλίες του Ιησού. Το πώς θα γίνει αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά το να είσαι καλός και πιστός πολίτης δεν
σημαίνει αυτομάτως πως ως Χριστιανός δεν μπορείς ή δεν πρέπει
να βελτιώσεις την κοινωνία.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Λευιτ. 19/ιθ’ 18 και Ματθ. 22/κβ’ 39. Τι είδους
αλλαγές περιλαμβάνει η εντολή να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως
τον εαυτό μας, οι οποίες θα βελτιώσουν τη ζωή του;
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Παρασκευή 21 Απριλίου

Δύση ηλίου: 20:06’

Περαιτέρω μελέτη:
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 695-719, 732-757.
Η Ε. Χουάιτ παροτρύνει τους Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας να
είναι σωστοί πολίτες και υπάκουοι στους νόμους του κράτους. Μάλιστα, είπε να μην παραβαίνουν τους τοπικούς νόμους σχετικά με
την αργία της Κυριακής, τηρώντας συγχρόνως την ημέρα του Σαββάτου. Σε μία συγκεκριμένη περίπτωση όμως, ανέφερε ξεκάθαρα
ότι δεν έπρεπε να υποταχθούν στο νόμο. Εάν ένας δούλος δραπέτευε, ο νόμος απαιτούσε να επιστρέψει στον κύριό του. Τάχθηκε
εναντίον αυτού του νόμου και είπε στους Χριστιανούς Αντβεντιστές
να μην υπακούσουν, παρά τις συνέπειες: «Όταν οι νόμοι των ανθρώπων έρχονται σε αντίθεση με το νόμο και τον Λόγο του Θεού,
εμείς πρέπει να δείξουμε υπακοή στον Θεό ανεξαρτήτου τις συνέπειες. Ο νόμος του κράτους απαιτεί να παραδώσουμε τον δούλο
στον κύριό του. Δεν πρέπει να υπακούσουμε, ανεξαρτήτου τις συνέπειες. Ο δούλος δεν είναι περιουσία κανενός. Ο Θεός είναι ο Κύριός του και ο άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να πάρει την κυριαρχία του Θεού και να τον διεκδικήσει για δικό του.» Testimonies
for the Church, τομ. 1, σ. 201, 202.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Δεν πρέπει οι Χριστιανοί να υπερασπίζονται τα δικαιώματά
τους; Σκεφτείτε: Ποια είναι τα δικαιώματά μας;
2. Σκεφτείτε παραδείγματα Χριστιανών που με την καλή τους επιρροή βελτίωσαν την κοινωνία. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από
αυτά τα παραδείγματα;
3. Τι παραδείγματα Χριστιανών έχουμε που αντί να βελτιώσουν
την κοινωνία, συναίνεσαν με το κακό και μάλιστα το δικαιολόγησαν;
Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτά τα παραδείγματα;
4. Στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 17 διαβάζουμε: «Τον βασιλέα τιμάτε». Αυτοκράτορας εκείνη την περίοδο ήταν ο Νέρωνας, ένας από τους πιο
διεφθαρμένους και κακούς ανθρώπους. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτό; Πώς τα λόγια του Πέτρου, «πάντας τιμήσατε», βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που θέλει να μας πει;
5. Διαβάστε Α’ Πέτρ. 2/β’ 21-25. Πώς εμπερικλείεται το μήνυμα
του ευαγγελίου σ’ αυτά τα εδάφια; Τι ελπίδα μας δίνουν; Τι μας
καλούν να κάνουμε; Κατά πόσο το εφαρμόζουμε;
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