27 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου

Σάββατο απόγευμα

10. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλ' έτι μάλλον διήρχετο η φήμη περί αυτού,
και συνηθροίζοντο όχλοι πολλοί, διά να ακούωσι και να θεραπεύωνται υπ' αυτού από των ασθενειών αυτών.» Λουκάν 5/ε’ 15.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 15/ιε’ 6, Αρ.
14/ιδ’ 11, Α’ Κορ. 3/γ’ 1-9, Δαν. 6/ς’ 1-3, Νεεμ. 2/β’ 1-9, Δευτ. 4/δ’
1-9, Πράξ. 2/β’ 42-47.
Για πολλά χρόνια μία εκκλησία των Αντβεντιστών ετοίμαζε το πρωινό της εβδομάδας για το δημοτικό σχολείο της περιοχής. Παρότι η
χώρα αυτή δεν ήταν θρησκευόμενη, ψηφίστηκε ένας νόμος σύμφωνα με τον οποίο επιδοτούταν τα δημόσια σχολεία ώστε να έχουν
ιερέα, και το συγκεκριμένο σχολείο και η κοινότητα ζήτησαν από
την εκκλησία των Αντβεντιστών να τους παρέχει έναν ποιμένα, ο
οποίος καλούταν να βοηθήσει τα παιδιά στις φυσικές, συναισθηματικές, και πνευματικές τους ανάγκες. Οι ευκαιρίες ήταν θαυμάσιες.
«Απολαμβάνω την μοναδική και ιδιαίτερη σχέση που έχουμε με την
εκκλησία σας,» είπε ο διευθυντής του σχολείου στον ποιμένα της
εκκλησίας, «και μακάρι και οι άλλες εκκλησίες να ασχοληθούν όπως εσείς.» Όταν ο ποιμένας ολοκλήρωσε τη θητεία του και έπρεπε να φύγει, η κοινωνική λειτουργός του σχολείου ρώτησε εάν θα
μπορούσε να έρθει στην εκκλησία το Σάββατο.
Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε την
εμπιστοσύνη των ανθρώπων που διακονούμε και θέλουμε να οδηγήσουμε στον Χριστό.
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Κυριακή 28 Αυγούστου
ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Ο Ιησούς ήθελε το καλό τους, τους έδειξε συμπάθεια διακονώντας
τις ανάγκες τους και έτσι κέρδισε την εμπιστοσύνη τους.
Η λέξη εμπιστοσύνη εμπεριέχει μέσα της τη λέξη «πίστη». Σε όλη
την Αγία Γραφή χρησιμοποιούνται διάφορες λέξεις για να κατανοηθεί ο όρος πίστη. Στα Εβραϊκά, η βασική ρίζα για τη λέξη «πίστη»
είναι amn, από την οποία προέρχεται η λέξη Αμήν. Έχει την έννοια
της συνέχειας και της αξιοπιστίας. Δίνει την εντύπωση κάτι σταθερού το οποίο κάποιος μπορεί να πιστέψει και να εμπιστευθεί. Στα
πλαίσια της σώζουσας πίστης στον Θεό, μεταφράζεται ως «πιστεύω» ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει την έννοια της «αλήθειας».
Στα πλαίσια του παραδείγματος του Χριστού, έχουμε το είδος της
εμπιστοσύνης που έρχεται από την ασάλευτη και σταθερή αφοσίωση, που στην περίπτωση του Ιησού έρχεται μέσα από την ανάμιξη Του με τους ανθρώπους, την συμπάθεια και την υπηρεσία Του
προς αυτούς.
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια τα οποία περιέχουν όλα μία λέξη
που η ρίζα της είναι το amn (Γεν. 15/ιε’ 6, Αρ. 14/ιδ’ 11, Ησ. 7/ζ’ 9,
Αββ. 2/β’ 4). Πώς αυτή χρησιμοποιείται στο κείμενο, και πώς περιλαμβάνει την ιδέα της πεποίθησης και της εμπιστοσύνης;
………….………………………………………………………………….
………….………………………………………………………………….
Η λέξη «πίστις» περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη, την απόλυτη σιγουριά, την αξιοπιστία και βεβαίωση. Στο παράδειγμα του Χριστού
βλέπουμε πως η εμπιστοσύνη, η πίστη, και η βεβαιότητα, έρχονται
ως ανταπόκριση της ανιδιοτελούς αφοσίωσής Του να αναμιχθεί με
τους ανθρώπους, να συμπαθήσει μαζί τους και να τους υπηρετήσει. Είναι σημαντικό ότι στην Αγία Γραφή, όποτε αυτή η έννοια της
πεποίθησης δίνεται στους ανθρώπους – για παράδειγμα η αυτοπεποίθηση ή η πεποίθηση σε ένα πρόσωπο – μπορεί να έχει αρνητική σημασία (δείτε Μιχ. 7/ζ’ 5 και Ψαλμ. 118/ριη’ 9). Θετική σημασία έχει μόνο όταν η πεποίθηση είναι στον Θεό. Εδώ, πρέπει να
προσέξουμε. Ως ακόλουθοι του Ιησού καλούμαστε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του στο να συναναστραφούμε, να συμπαθήσουμε με τους ανθρώπους, και να διακονήσουμε τις ανάγκες
τους. Ωστόσο, όταν αυτοί που διακονούμε δείχνουν πεποίθηση σε
εμάς, πρέπει να τους στρέψουμε προς τον Ιησού και σ’ όλα αυτά
που έχει κάνει για εκείνους.
ΣΚΕΨΗ: Αν κάποιος σας ρωτούσε, «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
της αληθινής πίστης στον Θεό;» τι θα του απαντούσατε, και γιατί;
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Δευτέρα 29 Αυγούστου
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Μία εκκλησία των Αντβεντιστών στην Αφρική αναπτύσσεται με
γρήγορους ρυθμούς. Ποιο είναι το μυστικό της; Οι υπεύθυνοι της
εκκλησίας αναφέρουν πως η ραγδαία ανάπτυξη συνδέεται με την
ανιδιοτελή υπηρεσία των μελών προς τους ανθρώπους σε διάφορες περιοχές της χώρας τους. Η ευρεία εμπιστοσύνη στην εκκλησία των Αντβεντιστών τράβηξε την προσοχή του προέδρου της
χώρας, ο οποίος παρευρέθηκε σε μία μεγάλη συγκέντρωση της
εκκλησίας και ευχαρίστησε προσωπικά τα μέλη της εκκλησίας για
την υπηρεσία τους.
Ως αντιπρόσωποι του Χριστού καλούμαστε να ακολουθούμε τα
βήματά Του. Πρέπει, όπως ο Ιησούς, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Η εμπιστοσύνη και η πεποίθησή τους σ’ εμάς πρέπει να στραφεί προς τον Ιησού. Εμείς είμαστε απλώς αρωγοί. Σε μας ελκύονται επειδή βλέπουν κάποια χαρακτηριστικά του
Χριστού, την ανιδιοτέλεια, την αγάπη, την στοργή, την αυταπάρνηση για το καλό των άλλων. Ωστόσο, εάν μας εξετάσουν προσεκτικά, επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί, θα δουν πράγματα που δεν θα
τους αρέσουν. Επομένως, πρέπει πάντα να τους στρέφουμε στον
Ιησού, γιατί Αυτόν μόνο μπορούν να εμπιστευτούν ολοκληρωτικά.
Όλοι εμείς, αργά ή γρήγορα, θα τους απογοητεύσουμε.
Διαβάστε Α’ Κορ. 3/γ’ 1-9, 5/ε’ 1. Ποιο πρόβλημα της εκκλησίας
αντιμετωπίζει εδώ ο Παύλος; Τι μαρτυρία θα έδιναν τα μέλη εάν
έρχονταν επισκέπτες στην εκκλησία και έβλεπαν αυτήν την κατάσταση;
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
Φυσικά, δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι ή να έχουμε μία τέλεια
εκκλησία για να μπορέσουμε να διακονήσουμε τους άλλους. Πρέπει όμως να επιδιώκουμε να είμαστε άνθρωποι εμπιστοσύνης που
θα μπορεί κάποιος να βασιστεί σ’ εμάς. Και αυτό μπορεί να γίνει
μόνο εάν ενδιαφερθούμε με αφοσίωση για τους ανθρώπους, όπως
έκανε ο Ιησούς. Αναμφίβολα, πολλές διαμάχες στην εκκλησία θα
αποφεύγονταν εάν τα μέλη εστίαζαν αποκλειστικά στη διακονία
των αναγκών της κοινωνίας και στην εκδήλωση της αγάπης του
Χριστού προς τους ανθρώπους.
ΣΚΕΨΗ: Εάν υπάρχουν τακτικοί επισκέπτες στην εκκλησία σας, τι
βλέπουν και τι είδους μαρτυρία δίνετε σ’ αυτούς;
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Τρίτη 30 Αυγούστου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διαβάστε Παρ. 22/κβ’ 1. Πώς αυτή η έννοια σχετίζεται με την προσέγγιση και την μαρτυρία μας στην κοινωνία;
……….……………………………………………………………………
Τι είναι το «κοινωνικό κεφάλαιο»; Όταν κάνεις επενδύσεις σ’ έναν
τραπεζικό λογαριασμό, η αξία του αυξάνεται. Το κοινωνικό κεφάλαιο περιλαμβάνει θετικές παραγωγικές σχέσεις που είναι το ίδιο
πολύτιμες με τα λεφτά στην τράπεζα. Δείχνοντας τη συμπάθειά
μας προς τους ηγέτες της κοινωνίας, και ζητώντας την καθοδήγησή
τους για το ποιες είναι οι κοινωνικές ανάγκες και το πώς μπορούν
να καλυφθούν, αναπτύσσεται μία σχέση μαζί τους. Αυτό είναι το
κοινωνικό κεφάλαιο. Κάθε θετική εμπειρία μαζί τους είναι σαν μία
επένδυση στη σχέση μας. Όσο το κοινωνικό μας κεφάλαιο αυξάνεται, αυξάνεται και η αξία μας στα μάτια τους. Στο εγχειρίδιο της εκκλησίας αναφέρεται ότι οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας
«πρέπει να αναγνωρίζονται ως εξαιρετικοί πολίτες… που εργάζονται για το κοινό καλό.» «Πρέπει να υποστηρίξουμε με την υπηρεσία και τα μέσα μας το κοινωνικό καλό, διατηρώντας μία ασυμβίβαστη στάση για το δίκαιο και το σωστό στα δημόσια ζητήματα,
χωρίς ωστόσο να θυσιάσουμε την πίστη μας.» “Standards of Christian Living”, σ. 137,138.
Εκτός από την επίγεια διακονία του Ιησού, στην Αγία Γραφή βρίσκουμε και άλλα παραδείγματα του τι μπορεί να γίνει όταν τα παιδιά του Θεού αποκτούν «κοινωνικό κεφάλαιο». Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και περιγράψτε τις θετικές σχέσεις που είχαν αυτοί οι
Βιβλικοί χαρακτήρες και ποιο ήταν το αποτέλεσμα:
Πράξ. 7/ζ’ 9,10, Γέν. 41/μα’ 38-45……………………………………...
……………………………………………………………………………..
Δαν. 2/β’ 46-49, 6/ς’ 1-3…………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Μπορεί να μην έχουμε τις θεαματικές διασώσεις και βιώματα που
συναντάμε σ’ αυτές τις ιστορίες, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
Αυτοί οι άνδρες έδειξαν ισχυρή προσωπικότητα γεγονός που εντυπωσίασε τους γύρω τους. Η Ε. Χουάιτ στους Π.Π. σ.
193,194,198 και στους Π.Β. σ. 435, αναφέρει πως οι παρακάτω
αρετές αυτών των ευσεβών ανδρών κέρδισαν την εμπιστοσύνη
των «ειδωλολατρών» γύρω τους: ευγένεια, αφοσίωση, σοφία, ευθυκρισία, ικανότητες, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.
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Τετάρτη 31 Αυγούστου
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Οι εκκλησίες είναι μεγάλες εθελοντικές ομάδες που λειτουργούν με
περιορισμένο προϋπολογισμό. Το κοινωνικό κεφάλαιο συμβάλλει
στο να αυξηθεί η πιθανότητα να φθάσει η εκκλησία στους στόχους
της. Στο παρελθόν σε ορισμένες χώρες υπήρχε η συνήθεια οι αγρότες να βοηθάνε άλλους αγρότες στο θέρος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα κοινωνικού κεφαλαίου. Αν και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, εφόσον είναι εφικτό, μπορούμε να συνεργαστούμε και με
άλλους για να φθάσουμε τους στόχους μας.
Διαβάστε Νεεμ. 2/β’ 1-9. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ουρανόσταλτης εμπιστοσύνης που ο Βασιλιάς Αρταξέρξης είχε στο Νεεμία;
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
«Τα μέσα που του έλειπαν, τα ζήτησε από εκείνους που ήταν σε
θέση να τα χορηγήσουν. Και ο Κύριος περιμένει ακόμη να αγγίσει
τις καρδιές εκείνων που είναι κάτοχοι των αγαθών Του για το έργο
της αλήθειας. Όσοι εργάζονται γι’ Αυτόν, πρέπει να επωφελούνται
από τη βοήθεια που Εκείνος παρακινεί τους ανθρώπους να προσφέρουν… Μπορεί οι δωρητές να μη πιστεύουν στο Χριστό, μπορεί να μη γνωρίζουν το λόγο Του, αλλά αυτή δεν είναι αιτία για να
απορρίπτονται οι δωρεές τους.» Ε. Χουάιτ, Π.Β. σ. 439.
Είναι συναρπαστικό ότι ο Θεός άγγιξε την καρδιά ειδωλολατρών
για να βοηθήσουν στη διεκπεραίωση του έργου Του. Αυτό πρέπει
να μας διδάξει ένα σημαντικό μάθημα: Στο βαθμό που μπορούμε,
πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τους άλλους,
ακόμη και με ανθρώπους που δεν έχουμε την ίδια πίστη, εάν είναι
να βοηθήσει στο έργο του Χριστού. Αν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις συμφωνίες που κάνουμε με τους άλλους, μπορούμε
να συνεργαστούμε με εκείνους που διατίθενται να μας βοηθήσουν
στο έργο μας για το καλό της κοινωνίας. Μπορεί η κυβέρνηση, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και πρόσωπα που έχουν εντυπωσιαστεί από
το ανθρωπιστικό έργο μας να προσφέρουν την υποστήριξή τους.
Δεν πρέπει ωστόσο να δεχτούμε ή να απορρίψουμε βιαστικά αυτήν
την προσφορά. Πρέπει να προσευχηθούμε και να εξετάσουμε
προσεκτικά τα δεδομένα προτού πάρουμε την οποιαδήποτε απόφαση.
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να έχουμε «κοινωνικό κεφάλαιο» που θα
έχει πλεονεκτήματα όχι μόνο σε μας αλλά και στους άλλους;
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Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου
«ΧΑΡΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»
Αναμφίβολα έχουμε ευλογηθεί με πολύ φως από τον Κύριο. Αυτό
το φως δεν έχει να κάνει μόνο με τη θεολογία, την κατανόηση δηλαδή σε θέματα όπως η Σταύρωση, το Αγιαστήριο, η κατάσταση
των νεκρών, το Σάββατο, η Μεγάλη Διαμάχη, τα οποία είναι ιδιαίτερες ευλογίες. Καθώς σκεφτόμαστε το φως που μας έχει δοθεί
πάνω σε θέματα υγείας, βλέπουμε πόσο πολλά έχουμε να προσφέρουμε στους γύρω μας.
Για την ακρίβεια, το μήνυμα της υγείας μπορεί να γίνει το σημείο
επαφής στο να προσεγγίσουμε την κοινωνία μας. Άλλωστε, ακόμη
και άτομα που δεν ενδιαφέρονται για τα πιστεύω μας νοιάζονται για
την υγεία τους. Τι μεγάλη ευκαιρία να μοιραστούμε αυτό που μας
έχει δοθεί! Όπως είδαμε, ο Ιησούς είπε: «Εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθή παρ' αυτού, και εις όντινα ενεπιστεύθη πολύ,
περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει παρ' αυτού» (Λουκ. 12/ιβ’ 48).
Και αναμφίβολα σ’ εμάς έχει δοθεί πολύ.
Διαβάστε Δευτ. 4/δ’ 1-9. Τι λέει ο Κύριος στο λαό Του, και πώς αυτή η αρχή βρίσκει εφαρμογή σ’ εμάς, συμπεριλαμβανομένου και
του ότι ο Κύριος τούς ζήτησε να δείξουν υπακοή σε ό,τι τους πρόσταξε;
………………………………………………………………………...…...
………………………………………………………………………...…...
Πριν από μερικά χρόνια τα μέλη μιας εκκλησίας Αντβεντιστών κλήθηκαν να αναρωτηθούν το εξής: Θα καταλάβαινε η γειτονιά την
απουσία μας εάν μέσα σε μία νύχτα εξαφανιζόμασταν; Η απάντηση ήταν απλή. Όχι, η απουσία τους δεν θα ήταν αισθητή. Η κοινωνία δεν στηριζόταν καθόλου σ’ αυτούς. Επειδή η απάντηση δεν
τους άρεσε, αποφάσισαν να σταματήσουν να υψώνουν τείχη, και
να αρχίσουν να χτίζουν γέφυρες. Όντας προσεκτικοί στο να μη
συμβιβάσουν με κανέναν τρόπο την αλήθεια, συνεργάστηκαν με
διάφορες οργανώσεις που έκαναν ήδη το έργο του Θεού. Η δέσμευσή τους μ’ αυτές τις οργανώσεις ήταν μακροπρόθεσμη και όχι
για ένα μόνο πρόγραμμα. Έτσι, βοήθησαν σημαντικά στην κοινωνία, και φυσικά, ο κόσμος άρχισε να βλέπει διαφορετικά την εκκλησία.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Πράξ. 2/β’ 42-47. Τι έκανε η πρώτη εκκλησία
και βρήκε «χάριν ενώπιον όλου του λαού»; (Πράξ. 2/β’ 47) Συγκρίνετε τις αξίες που είχε η πρώτη εκκλησία με τις αξίες της δικής σας
εκκλησίας.
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Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

Δύση ηλίου: 19:54’

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:
Διαβάστε Μαρκ. 5/ε’ 18-20, Λουκ. 8/η’ 38,39, Πράξ. 5/ε’ 12-16.
Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 1-9, Ζ.Χ. σ. 482-487.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που η εκκλησία σας μπορεί να συνεργαστεί με άλλες εκκλησίες και οργανώσεις για το καλό της κοινωνίας.
Είναι σημαντικό η τοπική εκκλησία να ανακαλύψει τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας, και εφόσον είναι δυνατό, να συνεργαστεί αρμονικά με άλλους φορείς για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Δεν
υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη της
κοινωνίας, ή ακόμη και άλλων εκκλησιών. Με την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εκκλησίας και τοπικής κοινωνίας, θέτονται τα θεμέλια για να προχωρήσουμε μπροστά ακολουθώντας τον Ιησού,
γιατί «το έργο αυτό, δεν θα μείνει, δεν μπορεί να μείνει ατελεσφόρητο». Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 109. Ο Θεός μόνο ξέρει πόσοι έχουν ήδη
ελκυστεί ή πρόκειται να ελκυστούν, από το καλό που γίνεται σ’ όσους έχουν ανάγκη.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1. Πώς συμβαδίζει η ιδέα του να κάνουμε το καλό και να έχουμε
καλό όνομα στην κοινωνία με την προειδοποίηση του Ιησού στο
Ματθ. 10/ι’ 22; Πώς μπορούμε να εργαστούμε μ’ αυτήν την, όπως
δείχνει, έντονη αντίθεση;
2. Πώς είναι η αληθινή πίστη; Εάν έχουμε πραγματικά σώζουσα
πίστη στον Ιησού, σε τι θα διαφέρουμε από εκείνους που δεν έχουν;
3. Το θέμα των δώρων από άλλους, έξω από την εκκλησία είναι
κάτι που πρέπει να σκεφθούμε προσεκτικά. Όπως είδαμε και η Ε.
Χουάιτ ήταν θετική με την αποδοχή δώρων ακόμη και από εκείνους
που δεν πιστεύουν στον Ιησού. Ωστόσο, στο βιβλίο της «Ζωή και
Υγεία» (σ. 309-311) είναι αυστηρή προς τις εκκλησίες που δέχτηκαν χρήματα από ανθρώπους που εμπορεύονταν οινοπνευματώδη
ποτά ή εμπλέκονταν σε παράνομες πράξεις. Πώς μπορούμε να
ξέρουμε το σωστό από το λάθος, όσον αφορά το από ποιους μπορούμε να δεχθούμε χρήματα ή με ποιους να συνεργαστούμε, ακόμη κι αν είναι για καλό σκοπό;
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