22 Απριλίου – 28 Απριλίου

Σάββατο απόγευμα

5. ΖΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους
δικαίους, και τα ώτα αυτού εις την δέησιν αυτών, το δε πρόσωπον
του Κυρίου είναι κατά των πραττόντων κακά.» Α’ Πέτρου 3/γ’ 12.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’ Πέτρ. 3/γ’ 812, Γαλ. 2/β’ 20, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1,2, Ρωμ. 6/ς’ 1-11, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 311, Β’ Σαμ. 11/ια’ 4.
Οι Βιβλικοί συγγραφείς γνώριζαν την αμαρτωλή κατάσταση της
ανθρωπότητας. Άλλωστε και οι ίδιοι συναισθάνονταν τη δική τους
αμαρτωλή κατάσταση (δείτε Α’ Τιμ. 1/α’ 15). Επίσης, ήξεραν πόσο
σοβαρό ήταν το ζήτημα της αμαρτίας, αφού για τη λύση του ήταν
απαραίτητη η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Τόσο τρομερή
είναι η αμαρτία!
Ωστόσο, οι Βιβλικοί συγγραφείς γνώριζαν και την δύναμη του Χριστού να αλλάζει και να αναγεννά τους ανθρώπους.
Αυτήν την εβδομάδα, ο Πέτρος συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο: το είδος
της νέας ζωής που θα έχουν οι Χριστιανοί, αφού βαπτιστούν και
παραδοθούν στον Χριστό. Για την ακρίβεια, η αλλαγή στη ζωή τους
θα είναι τόσο μεγάλη που θα είναι ορατή στους άλλους. Ο Πέτρος
πουθενά δεν λέει ότι η αλλαγή θα είναι εύκολη. Αντιθέτως, αναφέρει ότι είναι αναγκαίο η σάρκα να υποφέρει (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1) για να
έχουμε την υποσχόμενη νίκη.
Ο Πέτρος αναφέρεται και σε ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί στην Αγία
Γραφή, την ύπαρξη της αγάπης στη ζωή του πιστού. «Η αγάπη
θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 8). Όταν αγαπάμε,
όταν συγχωρούμε, τότε κατανοούμε ό,τι έκανε και εξακολουθεί να
κάνει ο Ιησούς για εμάς.
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Κυριακή 23 Απριλίου
«ΓΙΝΕΣΘΕ ΟΜΟΦΡΟΝΕΣ»
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8-12. Τι λέει ο Πέτρος για το πώς πρέπει να
ζούνε οι Χριστιανοί; Γιατί επαναλαμβάνει πράγματα που έχει ήδη
γράψει στην Α’ Πέτρ. 2/β’ 20,21;
……………………………………………………………………………..
Ο Πέτρος ξεκινάει με την προτροπή «γίνεσθε ομόφρονες». Φυσικά,
δεν εννοεί πως όλοι πρέπει να σκέφτονται, να ενεργούν και να πιστεύουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το καλύτερο παράδειγμα για
αυτήν την ιδέα, το βρίσκουμε στην Α’ Κορ. 12/ιβ’ 1-26. Εκεί, ο Παύλος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του σώματος που αποτελείται
από πολλά μέλη. Υπάρχουν χέρια και μάτια που μαζί αποτελούν
όλο το σώμα. Έτσι και η εκκλησία αποτελείται από άτομα με διαφορετικά πνευματικά χαρίσματα που εργάζονται μαζί, δημιουργώντας μία ενωμένη κοινότητα.
Όπως έχει δυστυχώς δείξει η ιστορία της Χριστιανικής εκκλησίας η
ενότητα αυτή δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί. Ο Πέτρος προειδοποιεί τους αναγνώστες του να μην αντιμάχονται και τους λέει πώς
μπορούν να προβάλλουν αυτό το Χριστιανικό ιδανικό μένοντας
ενωμένοι. Για παράδειγμα, οι Χριστιανοί πρέπει να είναι ‘‘συμπαθείς’’ (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8). Όταν δηλαδή ένας Χριστιανός υποφέρει, και
οι άλλοι να συμπάσχουν μαζί του, και όταν ένας χαίρεται, και οι
άλλοι να χαρούν μαζί του (συγκρίνετε με Α’ Κορ. 12/ιβ’ 26). Μέσα
από την συμπάθεια μπορούμε να δούμε τα πράγματα από την οπτική των άλλων, ένα σημαντικό βήμα για την ενότητα. Στη συνέχεια, ο Πέτρος λέει να είναι «φιλάδελφοι» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8). Ο Ιησούς είπε πως οι άνθρωποι θα αναγνωρίζουν τους μαθητές Του
από την αγάπη που θα δείχνουν ο ένας στον άλλον (Ιωάν. 13/ιγ’
35). Επιπλέον, ο Πέτρος λέει ότι οι Χριστιανοί πρέπει να είναι «εύσπλαχνοι» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 8). Να δείχνουν κατανόηση στις δυσκολίες
και στις αποτυχίες των άλλων.
«Σταυρώστε το εγώ. Θεωρήστε τους άλλους καλύτερους από σας.
Έτσι, θα έρθετε σε ενότητα με το Χριστό. Ενώπιον του ουράνιου
σύμπαντος, ενώπιον της εκκλησίας και του κόσμου, θα φέρετε την
αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι είστε υιοί και θυγατέρες του Θεού. Ο
Θεός θα δοξασθεί με το παράδειγμα που παραθέτετε.» Ε. Χουάιτ,
Προτροπές προς την Εκκλησία, τομ. 9, σ. 141.
ΣΚΕΨΗ: Συνηθίζουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Πέτρος εδώ,
«μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού»; (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 9). Πώς ο θάνατος του εγώ θα μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε αυτά τα λόγια; Πώς
μπορεί το εγώ να πεθάνει; (Δείτε Γαλ. 2/β’ 20).
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Δευτέρα 24 Απριλίου
«Ο ΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ»
Ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας, και η ελπίδα μας για σωτηρία βρίσκεται σ’ Αυτόν και στην δικαιοσύνη Του, η οποία μας πλαισιώνει και μας καθιστά δίκαιους ενώπιον του Θεού. Χάρη του Ιησού, «ο Θεός σε δέχεται σαν να μην είχες ποτέ αμαρτήσει.» Ε.
Χουάιτ, Β.Χ. σ. 52. Η χάρη του Θεού όμως δεν τελειώνει με τη
συγχώρεση των αμαρτιών μας. Ο Θεός μάς δίνει και τη δύναμη για
νίκη κατά της αμαρτίας.
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 3/γ’ 18, 21, Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1, 2 και Ρωμ. 6/ς’ 1-11.
Τι είναι αυτό που συνδέει τη θλίψη με τη νίκη κατά της αμαρτίας;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Στην Α’ Πέτρ. 3/γ’ 18, συναντάμε τον όρο «άπαξ» (μια για πάντα)
όσον αφορά τη φύση της θυσίας του Ιησού. Μ’ αυτόν τον όρο ο
Πέτρος τονίζει τη φύση της θλίψης του Ιησού και της θυσίας Του
για εμάς. Με τη φράση «Επειδή λοιπόν», στην Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1, ο
Πέτρος συνδέει τα εδ. 1,2 αυτά που είπε στα 3/γ’ 18-22. Στα πρωτύτερα εδάφια τονίζει πως ο Χριστός υπέφερε για τις αμαρτίες μας
για να φέρουμε δόξα στον Θεό (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 18), «του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς» (Α’ Πέτρ. 3/γ’ 21).
Η βάπτιση μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα των
λόγων του Πέτρου, «…διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από
της αμαρτίας» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 1). Με την βάπτιση, ο Χριστιανός συμμετέχει στη θλίψη, στο θάνατο, και στην ανάσταση του Ιησού, και
επιλέγει να ζει «τον εν σαρκί επιλοιπόν χρόνον, ουχί πλέον εν ταις
επιθυμίαις των ανθρώπων, αλλ' εν τω θελήματι του Θεού» (Α’
Πέτρ. 4/δ’ 2). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καθημερινή
παράδοση του εαυτού μας στον Κύριο και τη σταύρωση της σάρκας «ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας» (Γαλ. 5/ε’ 24). Στη Ρωμ.
6/ς’ 1-11 ο Παύλος λέει ότι με την βάπτιση συμμετέχουμε στον θάνατο και στην ανάσταση του Ιησού. Με την βάπτιση πεθαίνουμε ως
προς την αμαρτία, και αυτό πρέπει να φανεί στη ζωή μας. Τα λόγια
του Παύλου, «φρονείτε εαυτούς ότι είσθε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν, διά Ιησού Χριστού του Κυρίου
ημών» (Ρωμ. 6/ς’ 11), είναι το μυστικό για την Χριστιανική ζωή.
ΣΚΕΨΗ: Πότε ήταν η τελευταία φορά που υποφέρατε προκειμένου
να νικήσετε την αμαρτία; Τι δείχνει η απάντησή σας για την Χριστιανική σας ζωή;
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Τρίτη 25 Απριλίου
ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ
Με τον Χριστό έχουμε νέα ζωή, νέα αρχή, αναγεννιόμαστε. Για
όσους δέχτηκαν τον Χριστό ενήλικες, σημαίνει ότι θα ζουν διαφορετικά από πριν. Όλοι μας λίγο πολύ ακούσαμε ιστορίες ανθρώπων που ήταν στον κόσμο και η ζωή τους άλλαξε ριζικά λόγω της
σώζουσας χάρης του Ιησού. Μετά την αναφορά στην παράδοσή
μας στον Ιησού και τη νέα ζωή που μας προσφέρει, ο Πέτρος αναφέρεται στις αλλαγές που θα έρθουν στη ζωή μας.
Διαβάστε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 3-6. Τι αλλαγές θα έρθουν στη ζωή του πιστού και ποια θα είναι η ανταπόκριση των άλλων σ’ αυτές τις αλλαγές;
……………………………………………………………………………..
…..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
…..…………………………………………………………………………
Οι τρεις φράσεις που χρησιμοποίησε ο Πέτρος σχετικά με την κατάχρηση του αλκοόλ είναι, «οινοποσίαις», «κώμοις», «συμποσίοις». Σήμερα θα λέγαμε πως οι μέρες του γλεντιού τελείωσαν. Για
την ακρίβεια, σύμφωνα με τον Πέτρο, οι αλλαγές στον άνθρωπο
πρέπει να είναι ορατές ώστε οι γνωστοί του να «παραξενεύονται»
που δεν συμμετέχει πλέον σ’ όλα αυτά (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 4). Εδώ βλέπουμε την ευκαιρία για μαρτυρία στους άπιστους χωρίς να χρειαστεί να κηρύξουμε. Η ευσεβής Χριστιανική ζωή είναι η καλύτερη
μαρτυρία από όλα τα κηρύγματα του κόσμου.
Τι λέει ο Πέτρος σ’ αυτά τα εδάφια για την κρίση;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Εδώ, όπως και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής (Ιωάν. 5/ε’ 29, Β’
Κορ. 5/ε’ 10, Εβρ. 9/θ’ 27), ο Πέτρος τονίζει ότι μία μέρα θα κριθούμε για τα έργα της σάρκας (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 2). Όταν αναφέρει ότι
το ευαγγέλιο κηρύχθηκε «και προς τους νεκρούς» (Α’ Πέτρ. 4/δ’ 6),
στην ουσία λέει πως οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει, είχαν ενόσω
ζούσαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σώζουσα χάρη του Θεού.
Επομένως, δίκαια ο Θεός μπορεί να τους κρίνει.
ΣΚΕΨΗ: Ως Χριστιανοί, πόσο διαφορετικά ζείτε σε σχέση με το
παρελθόν; Τι διαφορά έχει κάνει ο Ιησούς στη ζωή σας;
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Τετάρτη 26 Απριλίου
ΣΑΡΚΙΚΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ
Στη λίστα με όλα τα κακά πράγματα που έκαναν οι άνθρωποι στο
παρελθόν πριν πιστέψουν στον Ιησού, ο Πέτρος αναφέρει και τις
σεξουαλικές αμαρτίες.
Διαβάστε ξανά Α’ Πέτρ. 4/δ’ 3. Σε ποιες αμαρτίες αναφέρεται εδώ;
……………………..………………………………………………………
Δύο όροι που έχουν σεξουαλική σημασία είναι οι «ασελγείαις» και
«επιθυμίαις». Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο οι Χριστιανοί να παρερμηνεύσουν την σεξουαλική επιθυμία. Η Αγία Γραφή δεν καταδικάζει
την ερωτική επαφή. Απεναντίας, ο Θεός δημιούργησε την γενετήσια πράξη και έδωσε την σεξουαλικότητα στον άνθρωπο να είναι
μία μεγάλη ευλογία. Η γενετήσια πράξη υπήρχε από την αρχή,
στον κήπο της Εδέμ. «Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και θέλει προσκολληθή εις την
γυναίκα αυτού· και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν. Ήσαν δε
και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ησχύνοντο.»
(Γέν. 2/β’ 24,25). Σκοπός ήταν η ένωση του άνδρα και της γυναίκα
σε μία δέσμευση ζωής η οποία προετοίμαζε το καλύτερο περιβάλλον για την ανατροφή των παιδιών. Και αυτή η εγγύτητα και η οικειότητα θα αντικατόπτριζε τη σχέση που ο Θεός θέλει να έχει με
τα παιδιά Του (δείτε Ιερ. 3/γ’, Ιεζ. 16/ις’ Ωσ. 1-3/α’-γ’).
Μέσα στα πλαίσια του γάμου, μεταξύ άνδρας και γυναίκας, η σεξουαλική επιθυμία είναι ευλογία. Διαφορετικά, μπορεί να γίνει μία
από τις πιο καταστρεπτικές δυνάμεις στον κόσμο. Οι καταστρεπτικές συνέπειες αυτών των αμαρτιών ξεπερνάνε κάθε ανθρώπινο
υπολογισμό. Όλοι λίγο πολύ έχουμε δει ανθρώπους να καταστρέφονται από την κακή χρήση αυτού του σπουδαίου δώρου.
Τι κοινό έχουν τα ακόλουθα εδάφια; Β’ Σαμ. 11/ια’ 4, Α’ Κορ. 5/ε’ 1,
Γεν. 19/ιθ’ 5, Α’ Κορ. 10/ι’ 8.
……………………………………………………………………………..
Φυσικά, δεν χρειάζεται κάποιος να ξέρει τις Βιβλικές ιστορίες για να
δει τον πόνο και την θλίψη που προκαλούν αυτές οι αμαρτίες. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σίγουρα οι αμαρτίες
αυτής της φύσεως έχουν αρνητικές συνέπειες στους ανθρώπους,
και η κοινωνία τείνει να τις αποδοκιμάζει. Η αμαρτία όμως είναι αμαρτία, και ο θάνατος του Χριστού πλαισιώνει και αυτές τις αμαρτίες. Ως Χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σ’
αυτό το ευαίσθητο σημείο. Να βεβαιωθούμε πρώτα ότι αφαιρέσαμε
τη δοκό από το μάτι μας, για να βγάλουμε μετά το ξυλάκι από το
μάτι του αδερφού μας (Λουκ. 6/ς’ 42).
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Πέμπτη 27 Απριλίου
Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
Ακόμη και στην εποχή του Πέτρου, οι Χριστιανοί ζούσαν με την
προσμονή της επικείμενης επιστροφής του Ιησού και το τέλος του
κόσμου. Στην Α’ Πέτρ. 4/δ’ 7 διαβάζουμε «Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς». Με άλλα λόγια, να είστε έτοιμοι για το τέλος. Και το «τέλος» απέχει για όλους μας όσο ο θάνατος. Από τη στιγμή που θα
πεθάνουμε – είτε χίλια χρόνια περάσουν, είτε μερικές μέρες – το
επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού και το τέλος του κόσμου.
Πώς πρέπει να ζούνε οι Χριστιανοί, δεδομένου ότι «πάντων δε το
τέλος επλησίασε»; Δείτε Α’ Πέτρ. 4/δ’ 7-11.
…………………………………………………….………………………
Πέρα του ότι πρέπει με σωφροσύνη να αγρυπνούμε στις προσευχές, ως Χριστιανοί πρέπει να έχουμε «ένθερμον την εις αλλήλους
αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών» (Α’ Πέτρ.
4/δ’ 8).
Τι σημαίνει αυτό; Πώς η αγάπη μπορεί να καλύψει πλήθος αμαρτιών; Η απάντηση βρίσκεται στο κείμενο που παραθέτει ο Πέτρος,
«Το μίσος διεγείρει έριδας· αλλ' η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα» (Παρ. 10/ι’ 12). Όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, πιο εύκολα
συγχωρούμε εκείνους που μας πλήγωσαν και μας πρόσβαλλαν. Η
αγάπη ωθεί τον Χριστό να μας συγχωρέσει, και έτσι η αγάπη είναι
που πρέπει να ωθήσει και εμάς στο να συγχωρούμε τους άλλους.
Όπου υπερτερεί η αγάπη, μικρά ή ακόμη και μεγάλα παραπτώματα, μπορούν να παραμεριστούν και να συγχωρηθούν.
Ο Πέτρος, όπως έκανε ο Ιησούς και ο Παύλος, αναφέρει πως όλος
ο νόμος εμπεριέχεται στην υποχρέωση να αγαπάμε τον Θεό με
όλη μας την καρδιά, και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας
(Ματθ. 22/κβ’ 34-39, Ρωμ. 13/ιγ’ 8-10).
Ο Πέτρος επίσης, παρακινεί τους Χριστιανούς να είναι φιλόξενοι. Η
Δευτέρα Παρουσία μπορεί να πλησιάζει, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί λόγος οι Χριστιανοί να είναι αντικοινωνικοί. Και όταν οι Χριστιανοί μιλούν, πρέπει να το κάνουν ως κάποιοι που φέρνουν τα λόγια
του Θεού. Με άλλα λόγια, η κρισιμότητα της εποχής απαιτεί την
διακήρυξη πνευματικών αληθειών.
ΣΚΕΨΗ: «Η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών». Σας έχουν
αδικήσει; Πώς μπορείτε να εκδηλώσετε την αγάπη που καλύπτει
αυτήν την αμαρτία; Γιατί είναι προς όφελός σας να το κάνετε;
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Παρασκευή 28 Απριλίου

Δύση ηλίου: 20:12’

Περαιτέρω μελέτη:
«Η αγάπη που μακροθυμεί και αγαθοποιεί, δεν θα μεγαλοποιήσει
το πταίσμα σε ασυγχώρητο αδίκημα, ούτε θα εκμεταλλευτεί τα λάθη των άλλων. Η Αγία Γραφή μάς διδάσκει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα σφάλματα με υπομονή και κατανόηση. Ακολουθώντας την σωστή πορεία, μπορεί να κερδίσουμε την φαινομενικά
αμετανόητη καρδιά στον Χριστό. Η αγάπη του Χριστού καλύπτει
πλήθος αμαρτιών. Η χάρη Του ποτέ δεν θα εκθέσει τα λάθη των
άλλων, εκτός εάν έχει θετικό αντίκτυπο.» Ε. Χουάιτ, Counsels to
Parents, Teachers, and Students, σ. 267.
Θυμηθείτε τον Ιησού και την μοιχαλίδα γυναίκα (Ιωάν. 8/η’ 1-11).
Συνήθως όταν διαβάζουμε αυτήν την ιστορία βλέπουμε την χάρη
του Χριστού σε μία αμαρτωλή γυναίκα, και αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει όμως και ένα βαθύτερο μήνυμα. Γιατί ο Ιησούς αντιμετώπισε τους κατηγόρους της γυναίκας γράφοντας στο έδαφος «τα ένοχα μυστικά της ζωής τους» (Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 434), ενώ με τα λόγια Του θα μπορούσε άμεσα να τους εκμηδενίσει; Γιατί δεν τους
κατηγόρησε ευθέως, αναφέροντας σε όλους τις αμαρτίες τους, οι
οποίες μπορεί να ήταν και χειρότερες από της μοιχαλίδας; Αντιθέτως, ο Ιησούς έδειξε πως ήξερε την υποκρισία και την κακία τους,
χωρίς ωστόσο να τους εκθέσει. Ίσως ήθελε να τους προσεγγίσει
δείχνοντάς τους ότι γνώριζε τους σκοπούς τους και ότι τους μία
ευκαιρία να σωθούν. Τι σπουδαίο μάθημα για όλους εμάς όταν
αντιμετωπίζουμε άτομα που έχουν αμαρτήσει!
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Συζητήστε πάνω στο θέμα της ενότητας σε σχέση με την ομοιομορφία. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να έχουμε τον ίδιο
τρόπο σκέψης για να λειτουργήσουμε ως εκκλησία; Εάν ναι, ποιες
είναι αυτές, και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την ομοιομορφία; Από την άλλη πλευρά, σε ποιες περιπτώσεις η ποικιλία
απόψεων δεν είναι επιζήμια αλλά μάλλον ωφέλιμη;
2. Ποια είναι η εμπειρία σας ως «παθών κατά σάρκα» που «έπαυσεν από της αμαρτίας»; Ποια είναι η σημασία; Μπορεί η δύναμη του Θεού να αλλάζει τη ζωή μας αυτομάτως δίχως να μας προκαλέσει πόνο και να έχουμε νίκη; Εάν όχι, γιατί;
3. Δείτε τις καταστρεπτικές συνέπειες του αλκοόλ στη ζωή τόσων
ανθρώπων. Τι μπορούμε να κάνουμε ως εκκλησία για να βοηθήσουμε όσους κινδυνεύουν από αυτόν τον εθισμό; Τι μπορούμε να
κάνουμε για να προστατέψουμε τους νέους ώστε να μην πέσουν
στην παγίδα να πειραματιστούν, αλλά να αποφύγουν αυτό το κακό;
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