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Κεφάλαιο 1
Αγάπη και υπακοή
Μπορεί να θυμάσαι την ημέρα που έγινες Χριστιανός. Εάν αυτό έγινε πριν λίγους μήνες
τότε θα θυμάσαι με ευκολία πως ήταν η ζωή σου πριν γίνεις Χριστιανός.
Η εμπειρία όταν γίνεσαι Χριστιανός είναι κάτι παραπάνω από την αφήγηση μιας απλής
προσευχής. η ουσία της είναι πως αρχίζεις μια νέα σχέση με τον Θεό. Πριν ήμασταν εχθροί
του Θεού και τώρα γίναμε ιδιαίτεροι φίλοι με τον Θεό.
Κολοσσαείς 1:21-22
21

Έτσι έγινε και μ’ εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από το Θεό κι είχατε
απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. 22 Αλλά τώρα
ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με το Θεό, για να σας
παρουσιάσει μπροστά του αγίους, αψεγάδιαστους και χωρίς καμιά κατηγορία
εναντίον σας.
Ο Θεός θέλει να καταλάβουμε πόσο μας αγαπάει. Θέλει να μας υιοθετήσει ως δικά Του
παιδιά.
Γαλάτας 3:26
Είστε, λοιπόν, όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό.
Καθώς μελετάς αυτό το μάθημα, αφιέρωσε λίγη ώρα και ρώτα τον εαυτό σου προσεκτικά
αυτές τις ερωτήσεις.
Τι σημαίνει να είσαι υιός ή κόρη του Θεού;
Πώς αναπτύσσουμε μια σχέση με κάποιον που δε βλέπουμε;
Τι είδος σχέσης έχω με τον Θεό;

Α. Η ανάγκη για καινούργιες σχέσεις
1. Ποιες σχέσεις είναι οι πιο πολύτιμες για σένα
σήμερα;
Ο Θεός θέλει να δούμε πως το να είσαι Χριστιανός δεν είναι απλά ένα εισιτήριο για τον
ουρανό. Ο Θεός θέλει μια προσωπική σχέση με μας σήμερα. Όταν γινόμαστε Χριστιανοί, ο
Θεός θέλει να εξετάσουμε τις σχέσεις στη ζωή μας και να αρχίσουμε να αλλάζουμε, εάν
χρειάζεται.
Η κουλτούρα μας δίνει μεγάλη αξία στην ανεξαρτησία. Τα μηνύματα της κουλτούρας
συμπεριλαμβάνουν: «Μην αφήνεις κανέναν να σε ελέγχει». «Να είσαι εσύ υπεύθυνος για τη
δική σου ζωή.» «Εάν είσαι έφηβος, πρέπει να παλέψεις για την ανεξαρτησία σου».
Αλλά ο Θεός θέλει να εκτιμούμε την προσωπική μας σχέση με Αυτόν πάνω από κάθε
άλλη σχέση. Και θέλει η σχέση να αναπτυχθεί, να ωριμάσει. Εάν έχεις ένα μικρότερο αδερφό
ή αδερφή, ή ένα δικό σου παιδί, έχεις δει τι σημαίνει να συντηρείς μια σχέση με ένα παιδί.
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Καθώς μεγαλώνει το παιδί, η σχέση αλλάζει... ελπίζουμε! Εάν συμπεριφερόμαστε σ’ έναν
εικοσάχρονο σαν να είναι δίχρονο παιδί , δεν είναι καθόλου χαριτωμένο, πλέον έχει γίνει
πρόβλημα.
Παρομοίως, ο Θεός θέλει να μεγαλώσουμε και να αναπτύξουμε μαζί Του μια σχέση που
ν’ αλλάζει, που να ωριμάζει. Θέλει να γίνεις ένα ώριμο μέλος της οικογένειας Του.

2. Πώς αναπτύσσουμε καινούργιες σχέσεις;
Όταν γίνεσαι Χριστιανός πρέπει να εξετάσεις προσεκτικά τα άτομα που έχεις στο στενό
σου φιλικό κύκλο. Σε βοηθάνε να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα; Ή σε σέρνουν πίσω στην
παλιά αμαρτωλή ζωή που βίωνες πριν γίνεις Χριστιανός;
Ο Θεός θέλει να έχεις φίλους που θα σε βοηθήσουν να ωριμάσεις και να γίνεις όλα αυτά
που Αυτός σε δημιούργησε να γίνεις. Μπορεί να χρειαστεί να διακόψεις κάποιες σχέσεις που
θα σε εμποδίσουν στη σχέση σου με τον Θεό. Επιπλέον για τους Χριστιανούς φίλους σου
πρέπει να αναρωτηθείς: «Με βοηθάει αυτός ο φίλος να έρθω πιο κοντά στον Θεό»;
Τότε πώς αναπτύσσεις μια πιο βαθιά σχέση με τον Θεό; Ποιο είναι το μονοπάτι της
ωριμότητας; Αυτή είναι μια λίστα με μερικούς σημαντικούς τομείς της ζωής σου που θα σε
βοηθήσουν να μεγαλώσεις και να γίνεις ο ώριμος άνθρωπος που θέλει ο Θεός.
—αγάπη
—υπακοή Ιωάννης 14:15
—ανανέωση του νου Ρωμαίους 12:1-2
—μάθε πώς να αντιστέκεσαι στον πειρασμό να αμαρτήσεις Ιάκωβος 4:7-8
—προχώρα με ειλικρίνεια στη σχέση σου με τον Θεό και με άλλους
—μάθε πώς να είσαι γνήσιος
—μάθε πώς να απολαμβάνεις πραγματικά τη ζωή
—μάθε πώς να ζεις μια ζωή ελευθερίας. πραγματική ελευθερία, χωρίς τα δεσμά των
ναρκωτικών, του φαγητού, των χρημάτων, των σχέσεων ή οτιδήποτε άλλο.

3. Ο Θεός θέλει να είναι ο πατέρας σου
Όταν γίνεσαι Χριστιανός, σημαίνει πως ζητάς από τον Θεό να γίνει ο Ηγέτης της ζωής
σου. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να είναι απλά το «αφεντικό» ή «ο δικτάτορας της ζωής σου.»
Θέλει να έχει μια πιο στενή σχέση. Ο Θεός χρησιμοποιεί την εικόνα της οικογένειας για να
περιγράψει την στενή σχέση που επιθυμεί να έχει μαζί σου.
2 Κορινθίους 6:18
Θα είμαι για σας ο Πατέρας, κι εσείς θα είστε γιοι και θυγατέρες μου, λέει ακόμα ο
παντοκράτορας Κύριος.
Ο Θεός θέλει να είναι ένας πατέρας γεμάτος αγάπη στη ζωή σου. Εάν μεγάλωσες σε
οικογένεια με στοργικό πατέρα, δε θα είναι πολύ δύσκολο για σένα να κατανοήσεις αυτήν
την έννοια του Θεού που θα μοιάζει με τον επίγειο πατέρα σου, αλλά θα είναι πολύ
Καλύτερος.
Ωστόσο για πολλούς καινούργιους Χριστιανούς η «έννοια του πατέρα» είναι
προβληματική. Η σύγκριση του Θεού Πατέρα με τον επίγειο πατέρα τους είναι έναυσμα για
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πολλές οδυνηρές αναμνήσεις. Για πολλούς ο πατέρας τους είναι ένας άγνωστος. Άλλοι είχαν
ένα πατέρα που έλειπε ή ήταν σκληρός, συναισθηματικά αποστασιοποιημένος, εγωιστής ή
ανταγωνιστικός.
«Ο πραγματικός μου πατέρας έφυγε όταν ήμουν πολύ μικρή,» μας λέει η Μπέσσυ.
«Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε, και ο πατριός μου με κακοποιούσε σεξουαλικά για χρόνια.
Όταν αποκαλύφθηκε η κακοποίηση, τον συλλάβανε. Έπρεπε να καταθέσω στο δικαστήριο.
Ήταν και η μητέρα μου εκεί, αλλά δεν είχε έρθει να με υποστηρίξει. Καθόταν με τον πατριό
μου.»
Ο Ερρίκος είχε ένα πατέρα που δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένος μαζί του. ««Ποτέ δε θα
καταφέρεις να γίνεις κάτι!» ήταν αυτό που μου έλεγε συνέχεια ο πατέρας μου», δηλώνει ο
Ερρίκος. «Αυτές οι λέξεις χαράχτηκαν βαθιά στην καρδιά μου και τώρα μετά από πολλά
χρόνια, ακόμα αισθάνομαι αυτόν τον πόνο όταν τις θυμάμαι.»
Η Μπέσσυ και ο Ερρίκος αντιπροσωπεύουν πολλούς νέους σήμερα που είχαν ένα πατέρα
που τους κακοποιούσε. Είτε κακοποιήθηκαν σεξουαλικά είτε σωματικά, η δικιά τους έννοια
του «πατέρα» είναι παραποιημένη. Αντί να δημιουργεί θετικές εικόνες στο μυαλό τους, η
λέξη «πατέρας» δημιουργεί μια δυνατή εικόνα προδοσίας, κακοποίησης και πόνου.
Τότε πως ξεπερνάει κάποιος αυτές τις οδυνηρές εικόνες του «πατέρα» ώστε να αναπτύξει
μια στενή προσωπική σχέση με τον Θεό; Ο Θεός είναι αλήθεια και πρέπει να ασπαστούμε
την αλήθεια και να ζήσουμε στην δική Του αλήθεια παρόλα τα προβλήματά μας από το
παρελθόν.
Εάν είσαι ένα από αυτά τα άτομα που είχαν μια αρνητική σχέση με τον πατέρα τους, τότε
ο Θεός θέλει να βιώσεις το τι σημαίνει να έχεις ένα στοργικό πατέρα, κάτι που δεν είχες
ποτέ. Θα γίνει Αυτός ένας τέτοιος πατέρας για σένα.
Η Βίβλος είναι γεμάτη εδάφια που περιγράφουν τις προσωπικές σχέσεις που είχαν
διάφοροι με τον Θεό. Ο Ψαλμός 23 είναι μια πανέμορφη εικόνα του Θεού ως ποιμένας σου,
γραμμένος από τον Δαυίδ, που ήταν και αυτός ποιμένας πριν γίνει βασιλιάς. Αυτοί είναι
μερικοί ακόμα τρόποι που ο Θεός θέλει να έχει σχέση μαζί σου. Αυτή η λίστα θα μπορούσε
να ήταν ακόμα μεγαλύτερη.
Με αγαπάει. Ιωάννης 3:16
Με γνωρίζει πολύ καλά. Ματθαίος 6:25-34
Νοιάζεται για μένα. Λουκάς 12:22-28
Με ακούει. Ιερεμίας 33:3
Μου συμπεριφέρεται με στοργικό σεβασμό.
Δεν με αναγκάζει να Τον υπακούω.
Με καθοδηγεί. Ιωάννης 14:26
Μου δίνει την δύναμη να Τον υπακούω. Φιλιππησίους 4:13
Με βοηθάει όταν έχω προβλήματα. 1 Κορινθίους 10:13
Είναι πράος. Ψαλμός 86:15
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Με συγχωρεί όταν αποτυγχάνω. 1 Ιωάννης 1:9
Είναι υπομονετικός. 2 Πέτρου 3:9
Με πειθαρχεί όταν δεν Τον υπακούω. Εβραίους 12:5-11
Καθώς αναπτύσσουμε αυτήν την προσωπική σχέση με τον Θεό, πρέπει να
προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια προσωπική κατανόηση, μια προσωπική στενή
σχέση. Αυτή δεν είναι μια σχέση δυο ομοίων. Ο Θεός είναι επικεφαλής. Αυτός είναι ο ηγέτης
και εμείς είμαστε οι ακόλουθοι.

Β. Τι θέση έχει η υπακοή στην σχέση μου με τον
Θεό;
Τι σημαίνει να έχουμε μια υγιή σχέση με τον Θεό, ή με άλλους ανθρώπους; Στον κόσμο
μας σήμερα, οι δυσλειτουργικές σχέσεις φαίνονται πως είναι πιο πολλές από τις υγιείς
σχέσεις. Το χάος του οικογενειακού σου υπόβαθρου μπορεί να σου φαίνεται «φυσιολογικό».
Άρα τι θα σε βοηθήσει να μεταβείς από το «φυσιολογικό» χάος του παρελθόντος σου
προς την ανάπτυξη μιας στενής προσωπικής σχέσης με τον Θεό; Ένα βασικό βήμα είναι να
κατανοήσεις τα όρια, τους νόμους, που έχει θέσει ο Θεός για να μας βοηθήσει.
Εάν είχες ένα παιδί 2 ετών, θα του έβαζες όρια για να παραμείνει το παιδί σου ασφαλές.
Εάν το παιδί σου ήθελε να πάει να παίξει στον δρόμο θα του έλεγες «Όχι» όσο και να
έκλαιγε. Γνωρίζεις τον κίνδυνο ενώ το παιδί δεν το γνωρίζει.
Παρομοίως, ο Θεός έχει θέσει όρια για να μας προστατέψει. Οι νόμοι του δεν μας
παίρνουν την ελευθερία, μας προσφέρουν ασφαλή όρια στα οποία μπορούμε να βιώσουμε
την ελευθερία που ο Θεός μας προσφέρει.

1. Οι νόμοι του Θεού
Εφόσον ο Θεός είναι ο Ηγέτης, πρέπει να ανακαλύψουμε τους κανόνες που μας έχει
δώσει και με τους οποίους πρέπει να ζούμε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για καινούργιους
Χριστιανούς επειδή πολλοί δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση στο τι προσμένει ο Θεός από
αυτούς. Οι νόμοι που μας έχει δώσει ο Θεός να υπακούμε είναι καταγραμμένοι καθαρά στη
Βίβλο.
Μερικοί από τους πιο γνωστούς είναι οι Δέκα Εντολές, που βρίσκονται στην Έξοδο 20.
Όταν κοιτάξεις αυτούς τους νόμους, που γράφτηκαν πριν χιλιάδες χρόνια, βρίσκεις πως είναι
πολύ πρακτικοί ακόμα και σήμερα. «Ου κλέψεις» και «ου φονεύσεις» δεν είναι μόνο για
τους Χριστιανούς, είναι και νόμοι του Κράτους.
Αν κοιτάξεις τις πρώτες 3 εντολές, εστιάζουν στην προσωπική σχέση σου με τον Θεό.
Κάποιος μέτρησε όλες τις εντολές στην Βίβλο και βρήκε πάνω από 600 νόμους. Πολλοί
άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης απλά επικεντρώθηκαν μόνο στους νόμους και όχι στην
προσωπική σχέση με τον Θεό. Ο Θεός θέλει να μην είμαστε μόνο «κάτοχοι του νόμου».
Θέλει μια προσωπική σχέση μαζί σου. Και ένας τρόπος να δείξεις πως θέλεις μια προσωπική
σχέση με τον Θεό είναι να Τον υπακούς.
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2. Οι μεγαλύτεροι νόμοι του Θεού
Μια μέρα, κάποιος που ήταν ειδικός στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ήρθε στον Ιησού
και Τον ρώτησε ποιοι ήταν οι μεγαλύτεροι νόμοι της Βίβλου.
Ματθαίος 22:35-40
35

και ένας απ’ αυτούς, νομοδιδάσκαλος, για να τον φέρει σε δύσκολη θέση, του
έκανε το εξής ερώτημα: 36 «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στο νόμο;»
37
Αυτός του απάντησε: «Ν’ αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου μ’ όλη την καρδιά σου,
μ’ όλη την ψυχή σου και μ’ όλο το νου σου. 38 Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη
εντολή. 39 Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτήν: ν’ αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον
εαυτό σου. 40 Σ’ αυτές τις δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες».
Η απάντηση του Ιησού μας δίνει μια δυναμική άποψη του τι σκέφτεται ο Θεός για τους
νόμους της Βίβλου. Ο μεγαλύτερος νόμος εστιάζει στην προσωπική σχέση με Αυτόν. Το να
είσαι πετυχημένος Χριστιανός δεν έχει καμία σχέση με τον πλούτο σου, τη δύναμη σου ή τις
οικογενειακές σχέσεις σου. Κάθε Χριστιανός έχει τη δυνατότητα να είναι πετυχημένος κατά
την άποψη του Θεού εφόσον τηρεί τις μεγαλύτερες εντολές της Βίβλου. Η ηλικία ή η ευφυΐα
ή η έλλειψη αυτών δεν έχουν τίποτα να κάνουν με αυτόν τον νόμο. Τα πάντα έχουν να
κάνουν με την αγάπη.
Η μεγαλύτερη εντολή της Βίβλου μας καθοδηγεί στην ισχυρή σχέση μεταξύ του να
αγαπάμε τον Θεό και να υπακούμε τον Θεό.

Γ. Γιατί να υπακούω τον Θεό;
Η υπακοή και η αγάπη είναι πολύ στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Και οι δύο έχουν
μεγάλη επιρροή η μία στην άλλη. Εάν θα υπακούς τον Θεό, πρέπει να μάθεις να Τον αγαπάς.
Μόνο μέσα από μια προσωπική σχέση, βασισμένη στην αγάπη για τον Θεό, θα ανακαλύψεις
την επιθυμία και τη δύναμη να υπακούς τους νόμους του Θεού. Η αγάπη είναι το θεμέλιο στο
οποίο μπορεί να χτιστεί η υπακοή. Όσο μεγαλώνει η αγάπη για τον Θεό, τόσο πιο εύκολο
είναι να Τον υπακούς.
Κάθε φορά που υπακούμε έναν από τους νόμους Του, οι πράξεις μας λένε προς τον Θεό:
«Σε αγαπώ». Η υπακοή στους νόμους του Θεού διατηρούν την αγάπη αγνή και πανέμορφη.
Η αγάπη χωρίς υπακοή γίνεται μολυσμένη, εγωιστική και καταστροφική. Η αγάπη γίνεται
πόθος όταν κάποιος δεν υπακούει τον Θεό.

1. Ο Θεός είναι Αγάπη
Πολλά εδάφια στη Βίβλο αναφέρονται στην αγάπη του Θεού. Αυτός ο Θεός της αγάπης
νοιάζεται βαθύτατα για κάθε άνθρωπο, μικρό ή μεγάλο.
Όταν επιλέγουμε να υπακούσουμε τον Θεό, επιλέγουμε να υπακούσουμε έναν Θεό
αγάπης. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής επιλογή από το να υπακούμε τον Θεό. Είναι αγνός. Είναι
τέλειος. Αυτός ο Θεός της αγάπης μας ζήτησε να Τον υπακούμε.
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1 Ιωάννη 3:16
Να πώς μάθαμε τι είναι αγάπη: Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας· έτσι
οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδερφών μας.
2 Κορινθίους 13:11
Λοιπόν, αδερφοί μου, να χαίρεστε, να προοδεύετε, να συμπαραστέκεστε ο ένας στον
άλλο· να μην έχετε διαφωνίες, να έχετε ειρήνη, κι ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και
την ειρήνη θα είναι μαζί σας.

2. Ο Θεός σε αγαπάει
Στο Ιωάννη 3:16 μας λέει πως ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο, όχι μόνο μερικά άτομα. Σε
αγαπάει πάρα πολύ. Η παλιά σου αμαρτωλή ζωή δεν Τον σταματά από το να σε αγαπά. Είσαι
πολύ ιδιαίτερος για Αυτόν.
Ιωάννης 3:16
Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του
Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια.

3. Ο Θεός σου είπε να Τον αγαπάς
Η πιο μεγάλη εντολή σε ολόκληρη τη Βίβλο είναι να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την
καρδιά, το νου, την ψυχή και τη δύναμη. (Βλέπε Ματθαίο 22:37 και Μάρκο 12:30.)
Με άλλα λόγια, έχουμε εντολή να αγαπάμε τον Θεό με όλα όσα έχουμε. Πρέπει να αγαπάμε
τον Θεό πιο πολύ από κάθε άλλο άτομο.
Ο Ιησούς αναφέρθηκε σ' αυτόν τον σύνδεσμο μεταξύ της αγάπης και της υπακοής.
Στον Ιωάννη 14:15
Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου.
Ο Ιησούς είπε πως αν Τον αγαπάς θα υπακούς τους νόμους του Θεού. Εάν δεν υπακούς
τον Θεό, αυτό δείχνει πως δεν αγαπάς τον Θεό. Εάν δεν αγαπάς τον Θεό, θα σου είναι
αδύνατο να υπακούσεις τις εντολές Του.

Δ. Πώς μπορώ να υπακούσω το μεγαλύτερο νόμο
του Θεού;
1. Πώς θα ξεκινήσω να αγαπάω τον Θεό;
Πώς μπορείς να υπακούσεις το μεγαλύτερο νόμο του Θεού; Τι μπορείς να κάνεις για να
δείξεις στον Θεό πως Τον αγαπάς; Υπάρχουν αρκετοί πολύ πρακτικοί τρόποι για να δείξεις
στον Θεό πως Τον αγαπάς. Ας δούμε κάποιους τρόπους. Μπορεί να θέλεις να προσθέσεις
μερικές δικές σου ιδέες. Διάβασε το 1 Κορινθίους 13 για να βρεις πιο πολλούς τρόπους να
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εκφράσεις την πραγματική αγάπη. Καθώς διαβάζεις τη Βίβλο κάθε μέρα, ψάξε για
παραδείγματα ανθρώπων στην Βίβλο που δείχνουν πώς αγάπησαν αυτοί τον Θεό μέσα από
την υπακοή τους.
1.

Υπάκουσε τους νόμους του Θεού

2.

Υπάκουσε τις αρχές πίσω από τους νόμους του Θεού

3.

Δώσε στον Θεό τα προσωπικά σου δικαιώματα

4.

Κάνε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνεις

5.

__________________________________

6.

__________________________________

7.

__________________________________

8.

__________________________________

Πρέπει να ζητούμε απλούς, πρακτικούς τρόπους για να δείξουμε στον Θεό πως Τον
αγαπάμε καθώς βιώνουμε την καθημερινότητά μας. Ψάξε για αυτές τις ευκαιρίες στην ώρα
του φαγητού, στη δουλειά, στα μαθήματα, σε στιγμές αναψυχής, στον ελεύθερο χρόνο σου
και στην εκκλησία.
Στο Λουκά 6:27-38 έχει άλλη μια λίστα τρόπων που μπορείς να δείξεις αγάπη με
πρακτικούς τρόπους. Μπορείς να θέλεις να συζητήσεις το πώς μπορείς να αρχίσεις να
δοκιμάζεις μερικούς από αυτούς τους τρόπους στη ζωή σου. Αυτοί είναι μια λίστα με μερικά
πράγματα που σκέφτηκε μια τάξη καινούργιων Χριστιανών:
1. Ζήτα συμβουλές από τον Θεό.
2. Ευχαρίστησέ Τον για τη βοήθειά Του.
3. Λάτρεψέ Τον.
4. Σκέψου πως ο Θεός είναι μαζί σου.
5. Εξέφρασε βιβλικές συμπεριφορές.
6. Πρόσφερε στον Θεό.
Το βασικό σημείο εδώ είναι να βρεις τον δικό σου τρόπο να αγαπάς τον Θεό. Η ανάπτυξη
μιας βαθιάς προσωπικής σχέσης με τον Θεό μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά συνέχισε να το
επεξεργάζεσαι.

2. Και αν δεν έχω τη δύναμη να υπακούω τον Θεό;
Μπορείς να πεις: «Δεν έχω την δύναμη να αγαπάω τον Θεό ούτε να τηρώ τις εντολές
Του. Είμαι πολύ αδύναμος.» Ο Θεός γνωρίζει τις αδυναμίες σου καλύτερα από σένα, αλλά
ακόμα σε αγαπάει. Και σου έχει δώσει δύο ιδιαίτερες υποσχέσεις.
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2 Τιμοθέου 1:7
Γιατί το Πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός, δεν είναι πνεύμα δειλίας αλλά πνεύμα
δύναμης κι αγάπης και σωφροσύνης.
2 Κορινθίους 12:9
Η απάντησή του ήταν: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται
στην πληρότητά της μέσα σ’ αυτή την αδυναμία σου». Με περισσότερη
ευχαρίστηση, λοιπόν, θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου, για να κατοικήσει
μέσα μου η δύναμη του Χριστού.
Και οι δυο αυτές υποσχέσεις σου προσφέρουν μεγάλη ελπίδα. Αν πεις: «δεν μπορώ να
αγαπήσω αυτό το άτομο» ή «δεν μπορώ να αγαπήσω τον Θεό,», μην ανησυχείς. Ο Θεός θα
σου δώσει αγάπη ώστε να μπορέσεις να αγαπήσεις και Αυτόν και άλλους. Μάλιστα στο
2 Τιμοθέου 1:7 αναφέρεται ως τετελεσμένο γεγονός. ήδη ο Θεός μας έχει δώσει αυτά τα
χαρίσματα.
Η υπόσχεση στην 2 Κορινθίους 12:9 αναφέρεται σε αυτούς που αντιμετωπίζουν
προβλήματα, σ' αυτούς που είναι αδύναμοι. Ο Θεός υπόσχεται να μας δώσει όλη την δύναμη
που χρειαζόμαστε. δύναμη για να αγαπάμε και δύναμη για κάθε τομέα της ζωής μας. Αλλά
χρειάζεται κάτι παραπάνω από δύναμη για να υπακούσεις τον Θεό. Χρειάζεται και μια
προσωπική επιθυμία για υπακοή. αυτή πηγάζει από μέσα σου, βαθιά μέσα στην καρδιά σου.

3. Και αν δεν αισθάνομαι αγάπη για τον Θεό;
Στον κόσμο μας σήμερα, η αγάπη συχνά περιγράφεται ως ένα συναίσθημα. Μπορεί να
έχεις ακούσει κάποιον Χριστιανό να λέει: "Αισθάνομαι τόση πολλή αγάπη για τον Ιησού.
Αισθάνομαι πως η καρδιά μου θα εκραγεί!» Μπορείς να ταυτιστείς με αυτό το άτομο;
Ή αισθάνεσαι το αντίθετο; Κοιτάς αυτό το άτομο και λες από μέσα σου: «Αυτό είναι πολύ
παράξενο άτομο!»
Μπορεί να αισθανόσουν πολύ κοντά στον Θεό κάποτε, αλλά αυτά τα συναισθήματα
έχουν εξαφανισθεί. Μπορεί να ξύπνησες ένα πρωινό και να είχε εξαφανισθεί όλος ο
ενθουσιασμός σου.
Η μεγαλύτερη εντολή της Βίβλου δεν είναι εντολή να αισθάνεσαι κάποιο συναίσθημα.
Η αγάπη είναι πολύ περισσότερο από ένα συναίσθημα. είναι μια δέσμευση, μια επιλογή. Η
πραγματική αγάπη δεν καθορίζεται από το βάθος των συναισθημάτων σου, αλλά από τις
πράξεις σου. Η πραγματική αγάπη επιδεικνύεται με πράξεις αγάπης που προέρχονται από μια
ειλικρινή καρδιά.
Πολλοί καινούργιοι Χριστιανοί παλεύουν με την ιδέα του να αγαπάς έναν Θεό που δεν
βλέπεις. Για να μάθεις να αγαπάς τον Θεό, πρώτα πρέπει να μάθεις να υπακούς τον Θεό.
Με τις απλές πράξεις υπακοής θα αρχίσεις να βλέπεις μια αλλαγή στην καρδιά σου και θα
αρχίσεις να αισθάνεσαι αγάπη για τον Θεό. Μπορεί να έρθει σύντομα στην σχέση σου
αλλιώς τα συναισθήματα αγάπης για τον Θεό μπορεί να εμφανιστούν αργότερα.
Αλλά θυμήσου πως τα συναισθήματα έρχονται και φεύγουν. Αυτό δεν σημαίνει πως η
αγάπη έρχεται και φεύγει επειδή αλλάζουν τα συναισθήματα. Ακόμα και στις μέρες που τα
συναισθήματα αγάπης για τον Θεό έχουν φύγει, μπορείς να επιλέξεις με την καρδιά σου και
να πεις: "Επιλέγω να αγαπώ τον Θεό και το δείχνω με τις πράξεις μου.»

12

Υπακοή στον Θεό

Εάν υπακούς τον Θεό μόνο όταν το αισθάνεσαι να Τον υπακούς, τότε γυρεύεις
μπλεξίματα. Η επιλογή υπακοής στον Θεό πρέπει να προέρχεται από την καρδιά. μια βαθιά
δέσμευση καρδιάς να υπακούς τον Θεό, άσχετα με το πώς αισθάνεσαι.
Και κάτι ακόμα. όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να του μιλάς. Όσο πιο πολύ μιλάς στον Θεό
κάθε μέρα, τόσο πιο πολύ θα Τον γνωρίζεις και θα βιώνεις ακόμα πιο πολλά συναισθήματα
αγάπης για Αυτόν.

Ε. Τι θέση έχουν τα κίνητρα στην υπακοή μου στον
Θεό;
Όταν ένα μικρό παιδί αρχίζει να μαθαίνει για την υπακοή, είναι πολύ μικρό για να
καταλάβει τα κίνητρα. Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν, τελεία και παύλα, «επειδή το είπα
εγώ» λέει ο γονιός. Οι κανόνες καθορίζονται από τους γονείς και οι γονείς τους εφαρμόζουν
επειδή θέλουν να προστατέψουν το παιδί.
Αλλά όταν το παιδί φτάσει στην εφηβεία, χρειάζεται ένα νέο επίπεδο υπακοής. Αυτός ο
ανερχόμενος ενήλικας πρέπει να μάθει τους βαθύτερους λόγους για τους κανόνες και τις
αντιδράσεις του σ’ αυτούς τους κανόνες. Τώρα ο έφηβος πρέπει να κάνει επιλογές, να πάρει
αποφάσεις που περιλαμβάνουν κίνητρα.
Ο Θεός θέλει να Τον υπακούς και έχει υποσχεθεί να σου δώσει την δύναμη που
χρειάζεσαι για να τα καταφέρεις. Αλλά δεν θα σε αναγκάσει να υπακούσεις. Πρέπει να το
επιλέξεις. Άρα τι θα σε βοηθήσει να κάνεις τις σωστές επιλογές; Τα κίνητρά σου.

1. Τι είναι το κίνητρο;
Συχνά ακούμε τη λέξη «κίνητρο», αλλά τι σημαίνει πραγματικά; Ας δούμε μερικές
προσωπικές απαντήσεις που μας έδωσαν κάποιοι. Μπορεί να έχεις κάτι παραπάνω να
προσθέσεις στη λίστα.
1.

Ένα σκοπό

2. Ο κύριος λόγος που κάνω κάτι
3. Μια επιθυμία
4. Μια δύναμη ή ιδέα που με ωθεί να κάνω κάτι
5. Η σκέψη πίσω από μια πράξη
Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά κίνητρα πίσω από όλες τους τις πράξεις, όχι μόνο για
τις πράξεις υπακοής. Κάποιος μπορεί να έχει κίνητρα που πηγάζουν από φόβο, ενοχή,
υποχρέωση (στο χρώσταγα), καιρός για αντεκδίκηση, ή εκμετάλλευση . Ή μπορεί να
υπάρχουν θετικά κίνητρα: καλοσύνη, ενδιαφέρον, καθήκον, αγάπη, συμπόνια, εκτίμηση ή
απλά χαίρονται να δίνουν.

2. Ποιο είναι το κίνητρο μου για να υπακούω τον Θεό;
Ποιο είναι το κίνητρό σου για να υπακούσεις τον Θεό; Ο φόβος της κολάσεως; Αυτό
μπορεί να ισχύει για λίγο. Αλλά χρειάζεσαι ένα καλύτερο κίνητρο από το φόβο της κολάσεως
για να συντηρείς την αγάπη σου για τον Ιησού.
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Τι θα σε φέρει στο σημείο που θα πεις: «Θέλω να υπακούω τον Θεό»; Το καλύτερο
κίνητρο για να υπακούς τον Θεό είναι το κίνητρο της αγάπης.
Αλλά πώς ξέρεις αν η πράξη κάποιου είναι πράξη αγάπης ή εκμετάλλευσης; Η απάντηση
είναι «το κίνητρό σου». Μια πράξη που είναι πράξη αγάπης πάντα έχει ως κίνητρο την
επιθυμία να δείξει αγάπη.
Δυο άνθρωποι μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά να έχουν διαφορετικά κίνητρα.
Μια πράξη που είναι πράξη αγάπης στη μια περίπτωση, μπορεί να είναι πράξη ιδιοτέλειας σε
μια άλλη περίπτωση. Η βασική διαφορά είναι το κίνητρο του ατόμου.
Εμείς επιλέγουμε τα κίνητρά μας. Μπορεί στο παρελθόν να έκανες κάτι για λάθους
λόγους. Τώρα με τη βοήθεια του Θεού μπορείς να αρχίσεις να υπακούς τον Θεό με την
επιθυμία να Του δείξεις αγάπη.
Παροιμίες 21:2
Όλοι του ανθρώπου οι δρόμοι μοιάζουν σωστοί στα μάτια του, αλλά ο Κύριος
ζυγιάζει τις καρδιές.
Παροιμίες 20:27
Το πνεύμα του ανθρώπου λυχνάρι είναι δοσμένο από τον Κύριο, που ερευνάει όλα τα
βάθη της καρδιάς.
Αυτά τα δύο εδάφια μας δείχνουν ξεκάθαρα πως ο Θεός πάντα γνωρίζει τα κίνητρά μας.
Μπορούμε να κρύψουμε τα κίνητρά μας από τους άλλους ανθρώπους, αλλά όχι από τον Θεό.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ποια θα είναι τα σημάδια της νέας μας
σχέσης με τον Θεό. Θα είναι η αγάπη το κίνητρό μας; Θα είναι η υπακοή στον Θεό η
επιθυμία της καρδιάς μας;
Το να γνωρίσεις τον Θεό δεν είναι μονάχα η υπακοή σ’ Αυτόν. Αλλά σίγουρα αυτό είναι
ένα βασικό αρχικό σημείο για να αναπτύξουμε μια προσωπική σχέση μαζί Του. Πώς
επηρεάζουν οι συμπεριφορές μας την ικανότητα μας να υπακούμε τον Θεό; Αυτό είναι το
επίκεντρο του επόμενου κεφαλαίου.
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Κεφάλαιο 2

Συμπεριφορές και υπακοή
Ήδη συζητήσαμε γιατί πρέπει να υπακούμε τον Θεό. Είδαμε πως η μεγαλύτερη εντολή
του Θεού εστιάζεται στην αγάπη. Τώρα ας κοιτάξουμε πως οι συμπεριφορές μας επηρεάζουν
το πώς φερόμαστε.
Το κεντρικό σημείο αυτού του κεφαλαίου είναι πως πρέπει να έχουμε υπάκουες
συμπεριφορές προς τον Θεό εάν θέλουμε να είμαστε σταθερά υπάκουοι στον Θεό.
Άρα πώς ξέρεις εάν έχεις υπάκουες συμπεριφορές προς τον Θεό;
Ίσως είναι πιο εύκολο να δεις αυτές τις συμπεριφορές εάν πρώτα κοιτάξεις το πώς
αντιδράς προς άλλα άτομα στην ζωή σου σήμερα, προπαντός προς ηγέτες ή άτομα σε θέσεις
εξουσίας. Εάν βλέπεις τον εαυτό σου να αντιδρά με ανυπάκουες συμπεριφορές στους άλλους
ανθρώπους, τότε ίσως χρειάζεται να ρίξεις μια πιο προσεκτική ματιά και να δεις αν αυτό
είναι και ένα πρόβλημα που έχεις στη σχέση σου με τον Θεό.
Αυτό το υλικό μπορεί να ισχύει γενικά προς όλους τους ηγέτες μας. και προς τον Θεό και
προς τους επίγειους ηγέτες. Αλλά η πρωταρχική μας εστίαση είναι στο να δούμε πώς οι
συμπεριφορές μας προς τους νόμους του Θεού επηρεάζουν την υπακοή μας στους νόμους
Του.

Α. Έλεγξε τις συμπεριφορές που διευκολύνουν την
ανυπακοή προς τον Θεό
Η συμπεριφορά είναι ένας καθορισμένος τρόπος σκέψης, μια γνώμη, ένας τρόπος
συλλογισμού.
Ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι δυσκολεύονται να υπακούσουν στον Θεό είναι
επειδή έχουν λάθος συμπεριφορά προς Αυτόν. Μπορεί να αναρωτιέσαι: «Τι σχέση έχουν οι
συμπεριφορές μου με το αν μπορώ να υπακούσω τον Θεό;» ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΧΕΣΗ!
Το τι σκέφτεσαι για τον Θεό θα έχει τεράστια επιρροή στο πόσο καλά Τον υπακούς.
Αναλογίσου να δεις αν έχεις οποιαδήποτε από αυτές τις συμπεριφορές προς τον Θεό.
Κριτική συμπεριφορά
Ανυπότακτη συμπεριφορά
Αχάριστη συμπεριφορά
Τεμπέλικη συμπεριφορά
Αγανακτισμένη συμπεριφορά
Πεισματάρικη συμπεριφορά
Πώς δείχνει κάποιος αν έχει μια ή παραπάνω από αυτές τις συμπεριφορές προς τον Θεό;
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι. με αυτά που λες, αυτά που κάνεις, πώς αντιδράς όταν ο Θεός σου
λέει να κάνεις κάτι κλπ.
Επιδεικνύουμε αυτές τις συμπεριφορές όταν έρθουμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που
περιλαμβάνει τους νόμους του Θεού. Π.χ., εάν μπεις στον πειρασμό να κλέψεις κάτι, το πώς
αντιδράς θα καθοριστεί από τις συμπεριφορές που έχεις προς αυτήν την κατάσταση.
Ας υποθέσουμε πως ο υπεύθυνος ενός καταστήματος ταλαιπώρησε την μητέρα σου όταν
ζήτησε βοήθεια στο να βρει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Μέσα σου έχεις νευριάσει με τον
υπεύθυνο για τον τρόπο που χειρίστηκε τη μητέρα σου. Μετά από λίγα λεπτά παρατηρείς
μερικά πολύ ζουμερά ροδάκινα και σου έρχεται η σκέψη: «Γιατί να μην πάρω μερικά απ’
αυτά για να εκδικηθώ αυτόν τον απαίσιο υπεύθυνο».
Εάν επιτρέψεις μια αγανακτισμένη συμπεριφορά να καθορίσει την αντίδρασή σου, τότε
μπορεί να προσπαθήσεις να κλέψεις τα ροδάκινα. Η αντίθετη συμπεριφορά αντίδρασης θα
ήταν να έχεις μια συγχωρητική συμπεριφορά προς τον υπεύθυνο και αμέσως να απορρίψεις
την σκέψη της κλοπής σαν ένα τρόπο να εκδικηθείς το άσχημο φέρσιμό του.

Ο Βασιλιάς Σαούλ και η ανυπότακτη συμπεριφορά του
Η ιστορία στο 1 Σαμουήλ 15 απεικονίζει τον Βασιλιά Σαούλ και την ανυπότακτη
συμπεριφορά του. Πώς αποκάλυψε η συμπεριφορά του και τα λόγια του τις ανυπάκουες
συμπεριφορές του; Ο Θεός είναι ξεκάθαρος για το τι σκέφτεται για τις ανυπάκουες
συμπεριφορές.
1 Σαμουήλ 15:22-23
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Τότε ο Σαμουήλ του είπε: «Μήπως ο Κύριος επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες;
Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή είναι γι’ αυτόν
καλύτερη από το πάχος των κριαριών· 23 Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της
μαγείας, και η ισχυρογνωμοσύνη όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας. Επειδή,
λοιπόν, περιφρόνησες τις εντολές του Κυρίου, γι’ αυτό κι εκείνος σε απέρριψε από
το αξίωμα του βασιλιά».
Ο Θεός θεωρεί την ανυπότακτη συμπεριφορά το ίδιο κακή με την αμαρτία της μαγείας.
Θεωρεί την πεισματάρικη συμπεριφορά τόσο σοβαρή όσο την ειδωλολατρία.
Μπορεί να σκέφτεσαι: «Πώς μπορώ να ξεφορτωθώ αυτές τις συμπεριφορές»;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, αλλά δεν είναι εύκολη. Αντικατέστησε τις λάθος συμπεριφορές
με τις υπάκουες συμπεριφορές.
Δες το μάθημα Συμπεριφορές στη σειρά Ομάδας Μελέτης για Νέους στην Πίστη
Χριστιανούς για περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα απαλλαχτείς από λάθος
συμπεριφορές και πώς να αναπτύξεις καινούργιες συμπεριφορές.

Β. Ανάπτυξε υπάκουες συμπεριφορές
Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της μάθησης στο πώς να υπακούς τον Θεό είναι να
αναπτύξεις υπάκουες συμπεριφορές. Στους Φιλιππησίους 2:5 μας λέει να έχουμε τις ίδιες
συμπεριφορές που είχε ο Χριστός. Ήταν υπάκουος μέχρι τον οδυνηρό Του θάνατο στο
σταυρό. Αν διαβάσεις και τα τέσσερα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης, θα δεις τον Ιησού
να ανταποκρίνεται με υπακοή, γεγονός που αποδεικνύει με δυναμικό τρόπο τις υπάκουες
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συμπεριφορές που είχε. Η επιθυμία Του να ευαρεστήσει τον Θεό ήταν πραγματικά πολύ
σημαντική στη ζωή Του.
Ιωάννης 5:19-20
19

Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους: «Σας βεβαιώνω», τους έλεγε, «πως ο
Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος του· κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει
ο Πατέρας· αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός. 20 Ο Πατέρας
αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει εκείνος· και θα του δείξει ακόμα
μεγαλύτερα έργα, που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας.·
Όταν διαθέτουμε συμπεριφορές υπακοής, γίνεται πιο εύκολο να υπακούμε τους νόμους
του Θεού. Η ανάπτυξη υπάκουων συμπεριφορών μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Συνήθως ο
πιο δυναμικός τρόπος να κτίσεις υπάκουες συμπεριφορές στη ζωή σου είναι να αποστηθίζεις
εδάφια που αναφέρονται σε αυτά τα θέματα.
Τι είδους υπάκουων συμπεριφορών είχε ο Ιησούς στη ζωή Του; Αυτές είναι οι ίδιες
συμπεριφορές που θέλει να αναπτύξουμε στη ζωή μας σήμερα.

1. Ευσεβής συμπεριφορά
α.

β.

Τι είναι η ευσεβής συμπεριφορά;
1)

Η ευσέβεια σημαίνει σεβασμός σε συνδυασμό με την αγάπη.
Ο σεβασμός μου για τον Θεό αναμεμιγμένος με την αγάπη μου για
Αυτόν. 1 Πέτρου 2:18

2)

Θαυμασμός, θαυμάζω τον Θεό. Θεωρώ τον Θεό με σεβασμό.
Τον τιμώ.

Πώς θα αναπτύξω μια ευσεβή συμπεριφορά;
1)

Καταλαβαίνω πως ο Θεός εργάζεται στην ζωή μου μέσω των ηγετών
μου.
Εβραίους 13:17
Ν’ ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας
ηγέτες. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα
δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μέριμνά τους θα γίνεται με χαρά,
κι όχι με στενοχώρια, πράγμα που δε σας συμφέρει.

2)

Αναγνωρίζω πως ο Θεός χρησιμοποιεί τους ηγέτες μου για να με
κάνει το άτομο που Αυτός (ο Θεός) θέλει να γίνω.
Παροιμίες 21:1
Είν’ η καρδιά του βασιλιά στο χέρι του Κυρίου· σαν των νερών τα
ρεύματα τη στρέφει όπου θέλει.

3)

Θεωρώ τους ηγέτες μου ως «τα χέρια του Θεού», που με καθοδηγούν
και με διευθύνουν.
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2. Συμπεριφορά υπηρεσίας
α.

Τι είναι η συμπεριφορά υπηρεσίας;
1)

Κατανοώ ότι δεν είμαι το αφεντικό της ζωής μου.

2)

Αναγνωρίζω πως κατά βάθος υπηρετώ τον Θεό όταν εργάζομαι για
τους ηγέτες μου.
Κολοσσαείς 3:23
Όποια εργασία κάνετε να την κάνετε με την καρδιά σας,
σαν να δουλεύετε για τον Κύριο κι όχι για τους ανθρώπους·

3)

β.

Αυτό σημαίνει πως εργάζομαι για την έγκριση του Θεού για ό,τι
κάνω, προπαντός όταν υπακούω τον Θεό και τους πνευματικούς
ηγέτες μου.

Πώς θα αναπτύξω μια συμπεριφορά υπηρεσίας;
1)

Υποτάσσομαι οικειοθελώς στον Θεό και τους ηγέτες μου και τους
υπακούω.
1 Πέτρου 2:18
Οι δούλοι να υποτάσσεστε με πολύ σεβασμό στους κυρίους σας· κι
όχι μόνο στους καλούς κι επιεικείς, αλλά και στους δύστροπους·

2)

Θέτω τον εαυτό μου υπό την προστασία του Θεού.

3)

Ψάχνω για τρόπους που θα φέρουν επιτυχία σε κάποιον άλλο, ειδικά
τους ηγέτες μου. Αυτό με ενθουσιάζει και βρίσκω πραγματική
ευτυχία όταν το κάνω.

4)

Δεν προσπαθώ να κάνω το έργο του Θεό. Δεν προσπαθώ να αναλάβω
τις δικές Του υπευθυνότητες.

3. Ευγνώμων συμπεριφορά
(συμπεριφορά ευχαριστίας)
α.

Τι είναι η ευγνώμων συμπεριφορά;
1)

Να είμαι ευγνώμων που έχεις τον Θεό ως ηγέτη μου.

2)

Να είμαι πραγματικά ευτυχισμένος και να εκτιμώ αυτό που κάνει ο
Θεός για να γίνω ο άνθρωπος που Αυτός θέλει να γίνω.
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β.

Πώς θα αναπτύξω μια ευγνώμων συμπεριφορά;
1)

Πρέπει να μάθω να είμαι ευτυχής που ο Θεός είναι το Αφεντικό μου.
Ευχαριστώ τον Θεό καθημερινά που είμαι παιδί του.
1 Θεσσαλονικείς 5:18
Να ευχαριστείτε το Θεό για το καθετί. Αυτό είναι το θέλημα του
Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σ’ εσάς δια του Χριστού.

2)

Δείχνω γνήσια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό κάθε μέρα. Τον ευχαριστώ
όποτε χρησιμοποιεί άλλους ανθρώπους να με συμβουλεύσουν ή να με
διορθώσουν.

3)

Δίνω όλες μου τις προσδοκίες στον Θεό. Κάνω μια λίστα με όλα αυτά
που προσδοκώ πως θα κάνει Αυτός για μένα. Μετά προσεύχομαι και
παραδίδω όλες αυτές τις προσδοκίες στον Θεό.

4. Ήσυχη συμπεριφορά
α.

Τι είναι η ήσυχη συμπεριφορά;
1)

Είναι πολύ απλό. Μαθαίνω πώς να είμαι ήσυχος. Μαθαίνοντας πώς
να είμαι ήσυχος με αυτά που λέω, σε δυο τομείς, (1) πόσα λέω και
(2) πόσο δυνατά τα λέω.

2)

Μαθαίνω πώς να είμαι ήσυχος και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά.

3)

Μαθαίνω πώς να βρίσκομαι εν ειρήνη με τον Θεό.
1 Πέτρου 3:4
αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα
και η ηρεμία, που χορηγεί το Πνεύμα. Αυτά δεν φθείρονται κι
έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού.
Αυτό το εδάφιο απευθύνεται προς τις γυναίκες σχετικά με τις
συμπεριφορές που είχαν προς τους συζύγους τους. Ωστόσο, αυτή η
αρχή είναι καλή για κάθε άνθρωπο, ανάπτυξε μια ήσυχη
συμπεριφορά. Ο Θεός το θεωρεί αυτό ως κάτι πολύτιμο.

β.

Πώς θα αναπτύξω μια ήσυχη συμπεριφορά;
1)

Πρέπει να μάθω να υπακούω τον Θεό χωρίς να απαιτώ να έχω γνώση
όλων των λόγων Του. Πρέπει να είμαι πρόθυμος να υπακούω, απλά
επειδή μου ζήτησαν να κάνω κάτι.

2)

Θέτω την εμπιστοσύνη μου στον Θεό, πώς θα μπορέσει Αυτός να
εργαστεί μέσα στη ζωή μου όπως θέλει Αυτός, μέσω των ηγετών μου.
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Εμπιστεύομαι τον Θεό, πως θα το εκπληρώσει αυτό ακόμα και αν οι
ηγέτες μου κάνουν σφάλματα και λάθη. Κοιτάξτε πώς αντέδρασε ο
Ιησούς.
1 Πέτρου 2:23
Τις λοιδορίες δεν τις ανταπέδιδε, και όταν έπασχε δεν απειλούσε·
εμπιστευόταν στο δίκαιο Κριτή·
3)

Δεν διαπληκτίζομαι με τον Θεό.

4)

Δεν απαιτώ εξηγήσεις για τους λόγους που πρέπει να κάνω κάτι πριν
υπακούσω.

Καθώς μελετάς τη ζωή του Ιησού, θα δεις πως και Αυτός ανέπτυξε αυτές τις
συμπεριφορές υπακοής στη ζωή Του. Εξέφρασε αυτές τις συμπεριφορές στη σχέση Του με
τον Θεό και με τους επίγειους ηγέτες Του. Υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές υπακοής που
θα μπορούσαμε να καταγράψουμε εδώ, αλλά αυτές είναι καλές για αρχή.
Καθώς προσπαθείς να αναπτύξεις αυτές τις τέσσερις συμπεριφορές υπακοής, θα δεις πως
η υπακοή προς τον Θεό θα γίνεται όλο και πιο εύκολη. Επίσης θα ανακαλύψεις πως στην
προσπάθεια σου να αναπτύξεις αυτές τις συμπεριφορές υπακοής θα αρχίσεις να αποβάλλεις
τις ανυπάκουες συμπεριφορές από τη ζωή σου. Είναι μια διαδικασία, η αντικατάσταση των
ανυπάκουων συμπεριφορών με τις υπάκουες. Το ερώτημα είναι το εξής. τι περιέχει η καρδιά
σου; Θέλεις να Τον υπακούς; Εάν πράγματι θέλεις να Τον υπακούς, Αυτός θα σε βοηθήσει.
Αυτές οι συμπεριφορές υπακοής υποδηλώνουν και ένα άλλο θέμα. υπονοούν υπακοή
νοημοσύνης. Η πραγματική πνευματικότητα δεν είναι τυφλή υποταγή. υπακοή χωρίς σκέψη.
Ο Ιησούς ήταν απολύτως υπάκουος στον Θεό και τους νόμους Του. Ήταν επιλογή Του.
Η ζωή Του μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ζωή ευφυούς υπακοής. Οι σοφοί άνθρωποι θα
ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ιησού.
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Κεφάλαιο 3
Ποιους νόμους να υπακούω;
Εάν θέλεις να αρχίσεις έναν ένθερμο διάλογο, κάνε τις εξής τρεις ερωτήσεις. Μην
εκπλαγείς αν διάφοροι Χριστιανοί έχουν ευρέως διαφορετικές απόψεις για αυτές τις τρεις
ερωτήσεις.
(1) Πρέπει να υπακούν οι Χριστιανοί όλους του νόμους του Θεού που περιέχονται στην
Καινή Διαθήκη;
(2) Πρέπει να υπακούν οι Χριστιανοί όλους του νόμους του Θεού που περιέχονται στην
Παλαιά Διαθήκη;
(3) Εάν οι Χριστιανοί δεν πρέπει να υπακούν όλους τους νόμους του Θεού στη Βίβλο,
πώς μπορείς να αποφασίσεις ποιους νόμους θα υπακούσεις και ποιους θα αγνοήσεις;
Αυτή η τελευταία ερώτηση ιδίως θέτει ορισμένα δύσκολα θέματα. Έχουμε τη δυνατότητα
να επιλέξουμε ποιους νόμους θα υπακούσουμε; Σε ποιο σημείο μάς λέει ο Θεός πως
μπορούμε να αγνοήσουμε κάποιους συγκεκριμένους νόμους της Βίβλου;
Εάν πάρεις τη θέση πως πρέπει να υπακούμε όλους τους νόμους του Θεού, τότε διάβασε
τους παρακάτω νόμους της Παλαιάς Διαθήκης. Υπακούς αυτούς τους νόμους; Αν όχι, γιατί
όχι;
Λευιτικόν 11:26-27
Κάθε ζώο που έχει σχισμένη οπλή, αλλά όχι τελείως χωρισμένη, και δεν είναι
μηρυκαστικό, κι απ’ τα τετράποδα όποιο βαδίζει με το πέλμα. Αυτά θα τα θεωρείτε
ακάθαρτα.
(Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πολλά ζώα, όπως γάτες, σκυλιά και κουνέλια)
Λευιτικόν 20:9-10
9

Όποιος καταραστεί τον πατέρα του ή τη μάνα του, πρέπει εξάπαντος να θανατωθεί·
είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του, γιατί καταράστηκε τους γονείς του.
10
Αν ένας διαπράξει μοιχεία με γυναίκα έγγαμη, δηλαδή με τη γυναίκα ενός άλλου,
ο μοιχός και η μοιχαλίδα πρέπει εξάπαντος να θανατωθούν.
Δευτερονόμιο 23:12-13
12

Θα ορίζετε έναν τόπο έξω από το στρατόπεδο που να πηγαίνετε για τις φυσικές
σας ανάγκες· 13 Καθένας να έχει μαζί με τον εξοπλισμό του ένα τσαπί και όταν
πηγαίνει εκεί έξω, να σκάβει μ’ αυτό και μετά να σκεπάζει τα κόπρανά του.
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Α. Κατηγορίες των νόμων του Θεού
Η Βίβλος περιέχει διαφορετικούς τύπου νόμων. Κάποιοι από αυτούς τους νόμους
διαχωρίζονται εύκολα σε ευρείες κατηγορίες. Αυτές είναι οι τέσσερις κύριες κατηγορίες.
Ωστόσο, κάποιοι νόμοι ταιριάζουν σε παραπάνω από μια κατηγορία.
1. Νόμοι υγιεινής
2. Πολιτικοί νόμοι διακυβέρνησης του Λαού Ισραήλ
3. Θρησκευτικοί νόμοι
4. Ηθικοί νόμοι
Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες φαίνονται σχετικά απλές, αλλά στην πραγματικότητα,
μερικοί νόμοι θα μπορούσαν εύκολα να ταιριάξουν και σε δυο κατηγορίες. Η τελευταία
κατηγορία, οι ηθικοί νόμοι, παρουσιάζουν ένα πρόβλημα. Στην πράξη, κάθε νόμος της
Βίβλου έχει κάποιο ηθικό θέμα που συνδέεται μ’ αυτό. Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες είναι
ανθρώπινο δημιούργημα. Δεν θα βρεις κάποιο εδάφιο στη Βίβλο που διανέμει αυτούς τους
νόμους στις τέσσερις αυτές κατηγορίες.
Ωστόσο, βοηθάει να κοιτάξουμε αυτές τις τέσσερις κύριες κατηγορίες στις οποίες
ταιριάζουν αυτοί οι νόμοι, καθώς θα τις εξετάσουμε πιο προσεκτικά.

1. Νόμοι υγιεινής
Τα βιβλία Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο της Παλαιάς Διαθήκης είναι
γεμάτα με πολλούς διαφορετικούς νόμους που έχουν άμεση σχέση με την διατήρηση καλής
υγιεινής. Το Δευτερονόμιο 23:12-13 που είδαμε πριν είναι ένα παράδειγμα. Πολλοί από
αυτούς τους νόμους δίνουν λεπτομερείς κανονισμούς σχετικά με την αντιμετώπιση διαφόρων
ειδών ασθενειών. Ο S. I. McMillen, παθολόγος, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, None of
These Diseases (Flemming H. Revell Publ. Co.). Εξηγεί την ιατρική ορθότητα των νόμων
της Παλαιάς Διαθήκης. Μπορείς να το διαβάσεις και να δεις πως αυτοί οι νόμοι είναι ιατρικά
έγκυροι ακόμα και σήμερα.

2. Πολιτικοί νόμοι διακυβέρνησης του Λαού Ισραήλ
Πολλοί νόμοι των βιβλίων Έξοδος ως Δευτερονόμιο δόθηκαν στους Ιουδαίους για να
καθιερώσουν έναν νομικό κώδικα για το λαό Ισραήλ. Υπολογίζεται πως ένα έως τρία
εκατομμύρια Ιουδαίοι έφυγαν από την Αίγυπτο υπό την καθοδήγηση του Μωυσή. Αυτή η
μάζα πρώην δούλων έπρεπε τότε να καθιερώσουν μια κυβέρνηση για να παραμείνει το έθνος
τους ενωμένο και να τους προσφέρει την αναγκαία ηγεσία και υπηρεσίες. Πολλοί από αυτούς
τους νόμους είχαν αντικείμενο τους πως θα αντιμετώπιζαν διαμάχες, την πώληση και
ενοικίαση της γης, την χρέωση τόκων, την περίθαλψη των ορφανών, κ.α.
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3. Θρησκευτικοί νόμοι
Πολλοί νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης είχαν σχέση με τις θρησκευτικές λειτουργίες των
Ιουδαίων. Η εκπαίδευση και τα καθήκοντα των ιερέων και Λευιτών, τα διάφορα είδη θυσιών
ζώων και τροφίμων, και οι θρησκευτικές εορτές ήταν μερικά από τα κύρια θέματα που
κάλυπταν αυτοί οι νόμοι.

4. Ηθικοί νόμοι
Οι ηθικοί νόμοι του Θεού συχνά περιγράφονται ως διαχρονικοί νόμοι που ασχολούνται
με τις σχέσεις ανθρώπων. Οι Δέκα Εντολές (Έξοδος 20:1-17) και οι δυο μεγαλύτεροι νόμοι
της Βίβλου (Λουκάς 10:27) είναι παραδείγματα των ηθικών νόμων του Θεού. Οι ηθικοί
νόμοι μπορούν να τηρηθούν από οποιοδήποτε πολιτισμό, έθνος, χρονική περίοδο, και από
κάθε άνθρωπο, άσχετα με την οικονομική ή μορφωτική τους κατάσταση.
Ιάκωβος 1:25
Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή το νόμο της ελευθερίας, και έμεινε
σταθερός σ’ αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον
εφάρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος.
Άρα επιστρέφουμε στην βασική ερώτηση. ποιους από τους νόμους του Θεού πρέπει να
τηρούν σήμερα οι Χριστιανοί; Ποιους νόμους μπορούμε να αγνοήσουμε σήμερα;

Β. Η διαμάχη για το ποιους νόμους πρέπει να
υπακούμε σήμερα
Η διαμάχη για το ποιους νόμους πρέπει να τηρούμε δεν είναι καινούργια διαμάχη. Ακόμα
και στην εποχή του Ιησού και στην εκκλησία της Καινής Διαθήκης αφότου επέστρεψε ο
Ιησούς στον Ουρανό, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Αλλά και πολύ πριν από εκείνη την
εποχή, βλέπουμε αυτές τις αντιτιθέμενες απόψεις. Μάλιστα, η μάχη άρχισε με τον Αδάμ και
την Εύα στον Κήπο της Εδέμ, όταν η Εύα πίστεψε αυτό που της είπε ο Σατανάς, ότι
μπορούσε να αγνοήσει το λόγο του Θεού και να γίνει ανώτερο ων.
Γένεσης 3:1-5
1

Απ’ όλα τα ζώα του αγρού, που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το
πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα: «Αλήθεια είπε ο Θεός να μη φάτε
από κανένα δέντρο του κήπου;» 2 Η γυναίκα τού απάντησε: «Μπορούμε να φάμε
καρπούς απ’ όλα τα δέντρα, 3 εκτός από κείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου.
Ο Θεός είπε να μη φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε, για να μην
πεθάνουμε». 4 Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα: «Όχι βέβαια! Δε θα πεθάνετε· 5 ξέρει
όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε απ’ αυτό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα
γίνετε σαν θεοί, και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό».
Εδώ μπορούμε να δούμε ότι ο Σατανάς εξαπάτησε την Εύα στο να πιστέψει ένα ψέμα Οι
συνέπειες άλλαξαν τον κόσμο για πάντα. Ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα που
λαμβάνουμε από την εμπειρία του Αδάμ και της Εύας είναι το πόσο σημαντικό είναι να
υπακούς τον Θεό και να μην εξαπατάσαι από τον Σατανά ή οποιονδήποτε άλλον.
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Συνεπώς, ποιους νόμους της Βίβλου πρέπει να υπακούμε σήμερα; Ακόμα και οι πιο
ειλικρινείς Χριστιανοί έχουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με το ποιους νόμους πρέπει
να υπακούουν σήμερα οι Χριστιανοί. Ας δούμε μια σύντομη επισκόπηση μερικών απόψεων.

Θέση 1.
Οι Χριστιανοί σήμερα πρέπει να υπακούν όλους τους
νόμους της Παλαιάς Διαθήκης
Αυτή την άποψη δεν την υποστηρίζουν πολλοί σήμερα, άλλα κάποιοι Χριστιανοί
βασίζονται στα λόγια του Ιησού όταν είπε πως δεν ήρθε να καταργήσει του νόμους της
Παλαιάς Διαθήκης, αλλά να τους εκπληρώσει.
Ματθαίος 5:17-19
17

«Μη νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω το νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για
να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. 18 Σας βεβαιώνω πως όσο
υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του, δε θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία
οξεία από το νόμο. 19 Όποιος, λοιπόν, καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές
εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη
βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους,
αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη βασιλεία του Θεού.
Στις Πράξεις, βλέπουμε τους Χριστιανούς ηγέτες της Καινής Διαθήκης να
προβληματίζονται με αυτό το θέμα, προπαντός όταν άρχισαν οι Εθνικοί (μη-Ιουδαίοι) να
γίνονται Χριστιανοί. Τελικά συμφωνήσαν σε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο δεν
απαιτούσαν από τους Εθνικούς να ζουν υπό τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης. Έγραψαν
μια επιστολή σ’ αυτούς τους καινούργιους Χριστιανούς και τους είπαν ποιους νόμους της
Παλαιάς Διαθήκης θα έπρεπε να τηρούν. Η όλη διαμάχη περιγράφεται στο κεφάλαιο 15 στις
Πράξεις.
Πράξεις 15:28-29
28

Δηλαδή: αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μη σας
επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος, εκτός από αυτά τα αναγκαία: 29 να απέχετε
από τα ειδωλόθυτα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία.
Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιαίνετε».
Ένα άλλο θέμα που περιπλέκει την θέση πως οι Χριστιανοί σήμερα πρέπει να τηρούν
όλους τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης είναι πως πολλοί από αυτούς τους νόμους
αναφέρονται στις απαιτούμενες θρησκευτικές λειτουργίες της λατρείας στον Ναό, που
συμπεριλάμβαναν και θυσίες ζώων. Άλλοι νόμοι απαιτούσαν το θερισμό καλλιεργειών σε
συγκεκριμένους μήνες του χρόνου, που είναι αδύνατον να τηρηθούν σε άλλα μέρη του
κόσμου όπου οι εποχές καλλιέργειας είναι τελείως διαφορετικές.
Μια διαφοροποίηση αυτής της θέσης είναι πως οι Χριστιανοί πρέπει να τηρούν μερικούς
από τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, άλλα όχι όλους. Αυτό μας φέρνει στη δύσκολη θέση
όπου πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι νόμοι θα τηρηθούν και ποιοι θα αγνοηθούν.
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Θέση 2.
Οι Χριστιανοί πρέπει να υπακούν τους νόμους του Θεού
της Καινής Διαθήκης
Μια άλλη άποψη που υποστηρίζουν κάποιοι είναι πως οι Χριστιανοί πρέπει να τηρούν
μόνο τους νόμος που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Λένε πως οι νόμοι της Παλαιάς
Διαθήκης δεν χρειάζονται για τους Χριστιανούς σήμερα. Όταν ήρθε ο Ιησούς και πέθανε στο
σταυρό για τις αμαρτίες μας, εκπλήρωσε το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και ξεκίνησε μια
ολοκαίνουργια σχέση διαθήκης με τους Χριστιανούς.
Στην 1 Ιωάννη 5:3 λέει: «Πραγματικά, την αγάπη μας για το Θεό την εκφράζουμε
τηρώντας τις εντολές του. Και οι εντολές του δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν». Στην
Καινή Διαθήκη, ο Θεός μας έχει δώσει πολλούς νόμους που εξηγούν τι θέλει ο Θεός να
κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Βλέπε Ματθαίο 5, 6, και 7, Μάρκο 12:30-31, Ιωάννη 13:34,
Ρωμαίους 13:1-2, και Εφεσίους 6:1-3.

Θέση 3.
Ένα σημείο έναρξης για νέους στην πίστη Χριστιανούς
Πρέπει να προσέχουμε να μην παρασυρόμαστε σε διαμάχες για τους νόμους και
παραλείψουμε το μείζον μας θέμα. Εάν ενδιαφέρεσαι πραγματικά να αναπτύξεις μια
προσωπική σχέση με τον Ιησού, τότε εστίασε τις προτεραιότητές σου σ' Αυτόν. Αυτό μας
λέει να κάνουμε στους Εβραίους 12:2: «Ας έχουμε τα μάτια μας προσηλωμένα στον Ιησού».
Ο Ιησούς δεν ψάχνει απλά για φύλακες του νόμου, ψάχνει για αυτούς που θέλουν να Τον
υπακούσουν επειδή Τον αγαπάνε.
Η υπακοή στους νόμους του Θεού είναι ένας τρόπος να Του δείξεις πως Τον αγαπάς.
Όταν παντρεύονται δυο άτομα, ευελπιστούμε πως αγαπάει ο ένας τον άλλον. Έχεις
ακούσει ποτέ πως ένα ζευγάρι πέρασε ολόκληρο τον μήνα του μέλιτος καταγράφοντας
λεπτομερείς κανόνες που θα τηρούσαν τώρα που παντρεύτηκαν;
Αλλά εάν πραγματικά αγαπάς τον/την σύζυγο σου, θα επιλέξεις να βάλεις όρια στη ζωή
που κάνεις ως έκφραση της αγάπης που έχει ο ένας για τον άλλον.

Γ. Υπάκουσε τις αρχές πίσω από τους νόμους του
Θεού
Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να ξεπεράσεις αυτήν τη μεγάλη διαμάχη σχετικά με το
ποιοι νόμοι της Βίβλου πρέπει να τηρηθούν. Αντί να προσπαθείς να την κάνεις μια νομική
διαμάχη, μετάτρεψε την σε μια αναζήτηση για την αληθινή αγάπη. Εάν αγαπάς κάποιον
πραγματικά, θέλεις να ευχαριστήσεις αυτό το άτομο. Θέλεις να το καταλάβεις αυτό το άτομο
και να αποφύγεις αυτά τα πράγματα που θα το λυπήσουν ή θα βλάψουν τη σχέση που έχεις
με το άτομο που αγαπάς.
Μπορείς να κοιτάξεις τον κάθε νόμο στη Βίβλο και να αναρωτηθείς:
Τι μου λέει αυτός ο νόμος για τον Θεό;
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Γιατί έδωσε ο Θεός αυτόν τον νόμο στον λαό Του;
Τι προσπαθούσε να τους διδάξει με αυτόν το νόμο;
Ποιο είναι το μάθημα ή η αρχή αυτού το νόμου που μπορώ να εφαρμόσω στη σχέση μου
με τον Θεό σήμερα;
Οι νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν για το λαό Ισραήλ (τους Ιουδαίους). Πάνω
από 600 νόμοι τούς δόθηκαν για να τους οδηγήσουν στην εδραίωση της κυβέρνησής τους,
τους κανόνες υγιεινής και τις θρησκευτικές τους λειτουργίες. Αυτοί ήταν νόμοι που τους
δόθηκαν για να τους βοηθήσουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες και στις σχέσεις
τους, για να ζουν έντιμα και θεοσεβούμενα.
Οι αρχές που θεμελιώνουν κάθε νόμο της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης μπορούν να μας
προσφέρουν μαθήματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε διαφορετικές καταστάσεις που
αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα μας.

Οι διδαχές του Ιησού
Στην Επί Όρους Ομιλία στο Ματθαίο 5-7, ο Ιησούς δίνει μερικά παραδείγματα για το
πώς οι Ιουδαίοι της εποχής του είχαν καταχραστεί τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά
εξήγησε πως ο Θεός θέλει να κατανοήσουμε τους νόμους Του. Οι εξηγήσεις του Ιησού
αποδεικνύουν πως η αρχή στην οποία βασίζεται ο νόμος έχει πιο ευρεία εφαρμογή από τις
συγκεκριμένες οδηγίες του νόμου.
Ματθαίος 5:21-22
21

Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας: “να μην κάνεις
φόνο, κι όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο”. 22
Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα κι όποιος οργίζεται εναντίον του αδερφού του χωρίς
λόγο, πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Κι όποιος πει τον αδερφό
του “ρακά”, δηλαδή “ανόητο”, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο.
Κι όποιος τον πει “μωρέ”, δηλαδή “ηλίθιο”, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της
κόλασης.
Μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, ο Ιησούς αναφέρει έναν νόμο μετά τον άλλο και διευρύνει
την εφαρμογή του μιλώντας για την αρχή στην οποία στηρίζεται ο κάθε νόμος.

Η σίτιση αγελάδων και η πληρωμή εργατών
Ο Παύλος δίνει συμβουλές στον Τιμόθεο και την εκκλησία την οποία ποιμαίνει και
εξηγεί πως οι ποιμένες πρέπει να πληρώνονται έναν κανονικό μισθό. Για να το δικαιολογήσει
αυτό, ο Παύλος αναφέρεται σε ένα νόμο της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με τη σίτιση των
αγελάδων και σε κάτι που είπε ο Ιησούς για μισθούς και εργάτες.
1 Τιμοθέου 5:17-18
17

Οι πρεσβύτεροι που προΐστανται καλά, να ανταμείβονται διπλά, προπαντός αυτοί
που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. 18 Γιατί λέγει η Γραφή: Μη βάλεις
φίμωτρο σε βόδι που αλωνίζει.1 Επίσης: Στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που
του αξίζει.2
Υποσημειώσεις: 1. Δευτερονόμιο 25:4, 2. Λουκάς 10:7
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Και ο Ιησούς και ο Παύλος επιδεικνύουν δια παραδείγματος ότι οι νόμοι της Παλαιάς
Διαθήκης όπως και οι νόμοι της Καινής Διαθήκης έχουν μεγάλη αξία για τους ανθρώπους
σήμερα, επειδή οι αρχές, στις οποίες στηρίζεται κάθε νόμος του Θεού, έχουν σχέση με τα
ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση.

Όρια ταχύτητας
Η Βίβλος δε δίνει συγκεκριμένους νόμους που σου λένε ακριβώς τι θα κάνεις σε κάθε
περίπτωση που θα αντιμετωπίσεις. Π.χ.: η Βίβλος δεν έχει νόμους που λένε: «Δεν θα
παραβείς το όριο ταχύτητας με το αυτοκίνητό σου» ή «Δεν θα πάρεις ηρωίνη». Αλλά η
Βίβλος μας δίνει τις αρχές τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η Βίβλος λέει στους Ρωμαίους 13:1-2 πως πρέπει ο καθένας να «υποτάσσεται στις
ανώτερες εξουσίες». Οι ηγέτες του Κράτους μας έχουν δημιουργήσει νόμους που καθορίζουν
την ταχύτητα για τα αυτοκίνητα. Άρα έχουμε την ευθύνη να υπακούμε αυτά τα όρια
ταχύτητας, λόγω της αρχής που αναφέρεται στους Ρωμαίους 13:1-2.

Σεβόμαστε τη ζωή
Η Βίβλος λέει στους 1 Κορινθίους 6:19-20 πως το σώμα σου είναι «ναός τού Αγίου
Πνεύματος… Τον Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας…» Εάν θα υπακούσεις αυτήν την
αρχή του Θεού, πρέπει να μην καταστρέφεις το σώμα σου με τα ναρκωτικά. Η κατάχρηση
ναρκωτικών παραβαίνει και τους νόμους του Κράτους. Συνεπώς είναι λάθος και από αυτή
την άποψη.
Αυτά τα εδάφια στην 1 Κορινθίους επίσης αναφέρονται στην αρχή του σεβασμού της
ζωής. Δίνει ξεκάθαρο λόγο για να μην αυτοκτονήσει κανείς. Επίσης, αυτή η αρχή παίρνει
θέση κατά της άμβλωσης.
Είναι πολύ σημαντικό για σένα να μελετάς τη Βίβλο για να ανακαλύψεις τις αρχές του
Θεού για το πως πρέπει να ζούμε. Καθώς αρχίζεις να εφαρμόζεις τον τρόπο συμπεριφοράς
σου κατά αυτές τις αρχές, θα μπορέσεις να αποδείξεις στον Θεό πως Τον αγαπάς. Βλέπε
Ματθαίο 23:23.
Το Άγιο Πνεύμα θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τις αρχές που θεμελιώνουν τους νόμους
του Θεού. Θα σε βοηθήσει επίσης να δεις πως εφαρμόζονται αυτές οι αρχές σε κάθε
κατάσταση που θα αντιμετωπίσεις. Όταν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα στη ζωή σου,
αναρωτήσου: «Ποια εδάφια στη Βίβλο προσφέρουν οδηγία στο πώς να αντιδράσω κατά τον
τρόπο που θα ευχαριστήσει τον Θεό;»

Δ. Ποιο είναι το «θέλημα του Θεού»;
Έχουμε δει το πώς μπορώ να δείξω στον Θεό πως Τον αγαπάω τηρώντας τους νόμους
Του και να υπακούω τις αρχές στις οποίες βασίζονται αυτοί οι νόμοι. Ένας άλλος τρόπος που
μπορώ να δείξω στον Θεό πως Τον αγαπάω είναι με το να Του δώσω τα προσωπικά μου
δικαιώματα. Δες το μάθημα Θυμός και Προσωπικά Δικαιώματα από τη σειρά Ομάδα Μελέτης
για Νέους στη Πίστη Χριστιανούς για περισσότερες πληροφορίες.
Τώρα ας εξετάσουμε έναν άλλο τρόπο που μπορούμε να δείξουμε στον Θεό πως Τον
αγαπάμε. Μπορώ να δείξω στον Θεό πως Τον αγαπάω κάνοντας αυτό που Αυτός θέλει να
κάνω. Πολλές φορές αναφερόμαστε σε αυτό ως «κάνοντας το θέλημα του Θεού». Αυτό
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σημαίνει πως κάνω αυτό που ο Θεός θέλει να κάνω καθώς το κάνει σαφές στη ζωή μου.
Θα κοιτάξουμε διάφορα πράγματα που θέλει ο Θεός να αρχίσεις να κάνεις αμέσως,
σήμερα!
Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή σου και είναι ένα καλό σχέδιο.
1.

Γίνε Χριστιανός
Ρωμαίους 10:9
2 Πέτρου 3:9

2.

Σταμάτα να αμαρτάνεις
1 Πέτρου 2:11
1 Θεσσαλονικείς 5:22

3.

Άρχισε να κάνεις το σωστό
Ρωμαίους 12:1, 2, 9

4.

Δώσε τον χρόνο σου προς κάποιο χριστιανικό έργο
Ματθαίος 6:19-21

5.

Αντίδρασε στα προβλήματα και τις δοκιμασίες με τον τρόπο που θέλει
ο Θεός να αντιδράς
Ιάκωβος 1:2-4

6.

Μάθε να αντιδράς, όπως ο Θεός αντιδρά
Ρωμαίους 8:29

7.

Μάθε να είσαι ευαίσθητος στις ανάγκες των άλλων
1 Κορινθίους 13:4-8

8.

Συμμερίσου με άλλους τι έχει κάνει ο Χριστός για σένα
1 Πέτρου 3:15

Μπορείς να αρχίσεις να τα κάνεις αυτά αμέσως. Αυτά είναι πράγματα που ο Θεός θέλει
να κάνεις. Δε χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα από τον ουρανό για αρχίσεις να τα κάνεις
αυτά.
Αλλά υπάρχουν κι άλλες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσεις στη ζωή σου κατά τις
οποίες θα θέλεις μια ξεκάθαρη επιβεβαίωση πως αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείς να ζητήσεις την οδηγία του Θεού μέσω της ανάγνωσης της
Βίβλου, την προσευχή και την αναζήτηση συμβουλών από θεοσεβούμενους ανθρώπους.
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Οι προσωπικές μου πεποιθήσεις που προέρχονται από
τον Θεό
Η προσωπική πεποίθηση είναι ένα προσωπικό όριο, που προέρχεται από τον Θεό, που σε
βοηθάει και σε προστατεύει. Το Άγιο Πνεύμα συχνά αντιμετωπίζει ανθρώπους εξ αιτίας
ορισμένων πραγμάτων που Αυτός δεν θέλει να κάνουν. Π.χ.: κάποιοι έχουν προσωπικές
πεποιθήσεις για το κρασί, το σινεμά, κάποιους τύπους ντυσίματος, ή το πως ξοδεύουν τα
χρήματά τους. Αυτές οι προσωπικές πεποιθήσεις είναι ένα σημαντικό μέρος του θελήματος
του Θεού για αυτό το άτομο.
Ένας άλλος τρόπος για να το περιγράψεις είναι η έκφραση «προσωπικός νόμος» ή
«προσωπικό όριο» που σου έχει δώσει ο Θεός και δεν είναι απαραίτητα ο βιβλικός νόμος που
έχει δώσει ο Θεός και που πρέπει να τηρεί όλος ο κόσμος. Να είσαι σίγουρος πως όλες οι
προσωπικές πεποιθήσεις από τον Θεό έχουν πιο στενά περιθώρια για σένα από ό,τι έχουν οι
νόμοι που αναφέρονται στη Βίβλο.
Ο Θεός δεν θα σου δώσει την προσωπική πεποίθηση πως είναι εντάξει να έχεις ερωτικές
σχέσεις εκτός γάμου, αρκεί να αγαπάς ειλικρινά το άλλο άτομο. Αυτό θα ερχόταν σε άμεση
σύγκρουση με αυτά που έχει δηλώσει στη Βίβλο.
Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κάθε προσωπική πεποίθηση από τον Θεό με τον ίδιο
τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον κάθε νόμο του Θεού. ποια είναι η αρχή που στηρίζει αυτή τη
πεποίθηση και με βοηθάει να κατανοήσω τον Θεό; Γιατί θέλει Αυτός να αντιδράσω με
αυτόν τον τρόπο;
Αυτό που συζητάμε εδώ είναι οι προσωπικές πεποιθήσεις που ο Θεός έχει οδηγήσει
κάποιο άτομο να τηρήσει. Δε συζητάμε για κάποια προσωπικά ενδιαφέροντα που έχει
επιλέξει το άτομο μόνο του.

Προσωπικά ενδιαφέροντα
Μια άλλη κατηγορία επιλογών συμπεριλαμβάνει τις προσωπικές επιλογές που κάνουν οι
άνθρωποι σχετικά με τον τρόπο ζωής τους. Π.χ. κάποιοι δεν προτιμούν να φοράνε καφέ
ρούχα. Η προσωπική τους επιλογή είναι να φοράνε ρούχα με άλλα χρώματα. Κανένα
πρόβλημα, αλλά αυτή είναι μια προσωπική επιλογή, όχι μια πεποίθηση που έχει καθορίσει ο
Θεός για αυτό το άτομο.
Κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να μην τρώνε κάποια είδη φαγητών. Μπορεί να τους είπε ο
γιατρός να περιορίσουν τι καταναλώνουν για την υγεία τους. Αν βάλεις ένα προσωπικό όριο
στην ζωή σου ακολουθώντας την ιατρική συμβουλή τότε πράττεις σοφά. Αλλά δε σημαίνει
πως είναι μια προσωπική πεποίθηση από τον Θεό.

Οι προσωπικές πεποιθήσεις άλλων ανθρώπων
Πρέπει να σεβόμαστε προσεκτικά τις προσωπικές πεποιθήσεις των άλλων.
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Ρωμαίους 14:20-22
20

Ας μη γίνονται αφορμή τα φαγητά να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Όλα είναι
καθαρά, κάνουν όμως κακό στον άνθρωπο που σκανδαλίζει τους άλλους όταν τα
τρώει. 21 Το σωστό είναι να μη φας κρέας ούτε να πιεις κρασί ούτε ο,τιδήποτε άλλο
γίνεται αιτία να σκοντάφτει ή να σκανδαλίζεται ή ν’ αδυνατίζει η πίστη του αδερφού
σου. 22Εσύ έχεις ισχυρή πίστη; Έχε την, αλλά να την ξέρεις εσύ κι ο Θεός. Μακάριος
εκείνος που η συνείδησή του δεν του δημιουργεί προβλήματα για την τροφή.
Ταυτόχρονα πρέπει να προσέχουμε να μην επιβάλλουμε σε άλλους τις προσωπικές μας
πεποιθήσεις. Επειδή ο Θεός θέλει να έχεις εσύ μια προσωπική πεποίθηση, δεν σημαίνει πως
όλοι οι άλλοι πρέπει να ακολουθήσουν το δικό σου παράδειγμα.
Το πραγματικό θέμα είναι το εξής : αγαπάς τον Θεό αρκετά ώστε να θέλεις να Τον
υπακούς σε κάθε τομέα της ζωής σου; Τα προσωπικά πρότυπα που θέτεις για τον εαυτό σου
μπορούν να σε βοηθήσουν να αυξήσεις την ποιότητα της συμπεριφοράς σου, ώστε να γίνεσαι
πιο πολύ σαν τον Ιησού κάθε μέρα.
Βλέπε επίσης και το 1 Πέτρου 2:16 και σημείωσε πως το θέλημα του Θεού σχετίζεται με
τους νόμους του Θεού.
Αντιμετωπίζεις μεγάλες και μικρές αποφάσεις στη ζωή σου. Ο Θεός θέλει να δεις τη
σημασία που έχει να προσβλέπεις σ' Αυτόν για καθοδήγηση. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη
ζωή σου και είναι ένα καλό σχέδιο. Είτε είναι η επιλογή της καριέρας σου ή η απόφαση να
παντρευτείς ή να μείνεις άγαμος, ο Θεός έχει ένα σχέδιο για σένα.
Ιερεμίας 29:11
Ξέρω πολύ καλά τα σχέδια που έχω κάνει για σας. Θέλω την ευημερία σας και όχι
την καταστροφή σας· θέλω να σας χαρίσω το μέλλον που εσείς ελπίζετε.
Εφεσίους 2:10
Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μάς έκανε
καινούριους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που τα
προετοίμασε ο Θεός, για να είναι μ’ αυτά γεμάτη η ζωή μας.
Μπορείς να αγνοήσεις τον Θεό ή να πεις: «Θεέ μου, θέλω να κάνω αυτό που θέλεις Εσύ
να κάνω. Βοήθησέ με να δω αυτό που θέλεις Εσύ να κάνω». Ο Ιησούς απέδειξε τη δέσμευση
Του να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεό για τη ζωή Του.
Ιωάννης 5:19-20
19

Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους: «Σας βεβαιώνω», τους έλεγε, «πως ο
Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος του· κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει
ο Πατέρας· αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός. 20Ο Πατέρας
αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει εκείνος· και θα του δείξει ακόμα
μεγαλύτερα έργα, που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας·
Μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιησού και να θέσουμε ως καθημερινό
μας στόχο να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνουμε. Όσο πιο πολύ το κάνεις αυτό ένα
καθημερινό μέρος των αποφάσεών σου, τόσο περισσότερο θα βελτιώνεσαι.
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Κεφάλαιο 4
Αποτελέσματα της υπακοής προς στον
Θεό
Τι συμβαίνει όταν υπακούω τους νόμους του Θεού; Πολλές φορές δεν βλέπουμε τις
επιδράσεις των πράξεων μας. δεν κατανοούμε την δυναμική επίδραση των υπάκουων
πράξεων μας και πως επηρεάζουν τους άλλους.
Όταν ο Μωυσής οδήγησε τον λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τους προετοίμαζε για
να εισέλθουν στη Γη της Επαγγελίας, τους έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τον Θεό.
Δευτερονόμιο 11:26-28
26

Κοιτάξτε, εγώ σήμερα βάζω μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα·
Την ευλογία, αν υπακούσετε στις εντολές του Κυρίου, του Θεού σας, που εγώ σας
δίνω σήμερα, 28 και την κατάρα, αν δεν τις υπακούσετε κι απομακρυνθείτε από το
δρόμο που εγώ σήμερα σας δείχνω, κι ακολουθήσετε άλλους θεούς, που δεν τους
γνωρίζετε.
27

Ο Θεός τους δήλωσε ξεκάθαρα πως αν Τον υπάκουαν, τότε θα βίωναν την ευλογία Του
στη ζωή τους. Το ίδιο ισχύει και για μας σήμερα. αν τηρούμε τους νόμους του Θεού, είμαστε
σίγουροι πως η ευλογία Του θα βρίσκεται στη ζωή μας.
Η υπακοή στον Θεό δεν σου εξασφαλίζει τη σωτηρία. το εισιτήριο για τον Ουρανό.
Η σωτηρία είναι ένα πολύτιμο δώρο από τον Θεό. Ως έκφραση της αγάπης σου για τον Θεό,
η υπακοή σου υποδεικνύει πως θέλεις να ζήσεις μια σωστή σχέση με Αυτόν. Όλοι μας
χρειαζόμαστε τα όρια Του, που μας προστατεύουν από τα καταστροφικά πράγματα που
μπορούν να διαλύσουν την ζωή μας.
Μια άλλη άποψη των αποτελεσμάτων της υπακοής είναι η απάντηση σ’ αυτήν την
ερώτηση:
Πώς επηρεάζει η υποταγή στον Θεό τις σχέσεις μου με αυτούς τους ανθρώπους;
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Τον Θεό
Τον εαυτό μου
Τους γονείς μου και την οικογένεια μου
Τα παιδιά μου
Τους φίλους μου
Τους συναδέλφους μου
Άλλους ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους που δεν γνωρίζω

Ο τρόπος που επιλέγεις να υπακούσεις τον Θεό δεν επηρεάζει μόνο τη σχέση σου με τον
Θεό, επηρεάζει και τη σχέση που έχεις με πολλούς ανθρώπους που σε περιβάλλουν.
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Ο Ιωσήφ αντιμετωπίζει δύσκολες επιλογές
Όταν ήταν νέος, ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τους αδερφούς του και κατέληξε στην Αίγυπτο
ως σκλάβος στον οίκο του Πετεφρή. Αμέσως βλέπουμε τα αποτελέσματα της υπακοής στον
Θεό.
Γένεσης 39:2-4
2

Ο Κύριος όμως ήταν μαζί με τον Ιωσήφ, κι αποδείχτηκε άνθρωπος ικανός.
Έμενε στο σπίτι του αφεντικού του, του Αιγυπτίου. 3 Το αφεντικό του είδε ότι ο
Κύριος ήταν μαζί του και πως αυτός με τη βοήθεια του Κυρίου πετύχαινε κάθε έργο
που αναλάμβανε. 4 Έτσι ο Ιωσήφ κέρδισε την εύνοια του αφεντικού του, κι εκείνος
τον έκανε επιστάτη στο σπίτι του· όλα τα υπάρχοντά του τα εμπιστεύτηκε στα χέρια
του.
Μετά από λίγο καιρό η γυναίκα του Πετεφρή προσπάθησε να τον αποπλανήσει. Ο Ιωσήφ
αντιμετώπισε μια δύσκολη επιλογή. αν επέλεγε να υπακούσει τον Θεό, θα δυσαρεστούσε τη
γυναίκα του Πετεφρή.
Γένεσης 39:6-9
6

… Ο Ιωσήφ είχε ωραίο παράστημα κι όμορφο πρόσωπο. 7 Ύστερα από τα γεγονότα
εκείνα, η γυναίκα του αφεντικού του έριξε τα μάτια της στον Ιωσήφ και του είπε:
«Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». 8 Αλλά εκείνος αρνήθηκε… 9…Πώς θα μπορούσα να
κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και ν’ αμαρτήσω στον Θεό;»
Συνεπώς ο Ιωσήφ επέλεξε να υπακούσει τον Θεό και σύντομα αντιμετώπισε μεγάλα
προβλήματα. Η γυναίκα του Πετεφρή κατηγόρησε τον Ιωσήφ πως τη βίασε και αυτός
κατέληξε στη φυλακή.
Μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις όπου η υπακοή στον Θεό θα σου δημιουργήσει μεγάλα
προβλήματα. Αλλά να είσαι σίγουρος πως, όπως ο Θεός ήταν με τον Ιωσήφ σε κάθε
περίπτωση, ο Θεός θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις κάθε πρόβλημα που θα εμφανιστεί
μπροστά σου ως αποτέλεσμα της υπακοής σου σ’ Αυτόν.

Σεδράχ, Μισάχ, και Αβδενεγώ
Στο τρίτο κεφάλαιο του Δανιήλ έχουμε την ιστορία τριών νέων που επίσης βρέθηκαν σε
μια δύσκολη κατάσταση επειδή επέλεξαν να υπακούσουν τον Θεό. Οι σωστές τους επιλογές
τούς δημιούργησαν μια δύσκολη κατάσταση που είχε συνέπειες ζωής ή θανάτου. Τους
δόθηκε εντολή να προσκυνήσουν το νέο είδωλο στη μορφή του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ.
Όταν αρνήθηκαν να προσευχηθούν μπροστά σ’ αυτό το είδωλο, τους παρουσίασαν στον
βασιλιά. Αυτός τους έδωσε μια επιλογή. να υποκλιθούν και να λατρεύσουν το άγαλμα ή να
καταλήξουν στο πύρινο καμίνι. Ο Θεός έσωσε τους Σεδράχ, Μισάχ, και Αβδενεγώ
θαυματουργά, δεν τραυματίστηκαν καθόλου και βγήκαν από το καμίνι ζωντανοί και άθικτοι.
Ο βασιλιάς και ολόκληρο το έθνος επηρεάστηκαν από αυτήν τη πράξη υπακοής.
Οι καταστάσεις που αντιμετωπίζεις καθημερινά δεν είναι τόσο δραματικές όσο αυτήν
που αντιμετώπισαν αυτοί οι τρεις εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, όσο μεγάλο ή μικρό και να
είναι το κάθε θέμα, η επιλογή σου να υπακούς τον Θεό έχει μεγάλο αντίκτυπο και σε σένα
άλλα και στους ανθρώπους γύρω σου.
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Η πράξη υπακοής του Βασίλη
Ο Βασίλης συντηρούσε την εξάρτηση του από τα ναρκωτικά κλέβοντας από άλλους.
Λίγο καιρό μετά από την άφιξη του στην Πρόκληση στα Νιάτα και εφόσον είχε παρατήσει
τον παλιό τρόπο ζωής του, έμαθε τι σημαίνει να έχεις μια προσωπική σχέση με τον Ιησού.
Μερικούς μήνες αργότερα και καθώς προσευχόταν και διάβαζε τη Βίβλο, αισθάνθηκε πως
του μίλησε ο Θεός στην καρδιά του και πως έπρεπε να επιστρέψει τα χρήματα που είχε
κλέψει από μια τράπεζα.
Εφόσον αποφοίτησε από την Πρόκληση στα Νιάτα και έπιασε δουλειά, άρχισε να
μαζεύει χρήματα για να επιστρέψει αυτά που είχε κλέψει. Μπήκε στον πειρασμό να βάλει τα
μετρητά απλά σε ένα φάκελο και να τα στείλει στην τράπεζα με ένα σημείωμα, ανώνυμα.
Αλλά στην καρδιά του αισθάνθηκε τον έλεγχο του Κυρίου πως δεν έπρεπε να ακολουθήσει
αυτήν τη στρατηγική.
Τελικά μάζεψε τα χρήματα και τηλεφώνησε τον διευθυντή της τράπεζας για να κλείσουν
ένα ραντεβού ώστε να επιστρέψει τα χρήματα. Η γραμματέας έκλεισε το ραντεβού, αλλά του
τηλεφώνησε και του είπε πως η τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να καλέσει την αστυνομία και να
της αναφέρει το τι σκόπευε να κάνει. Αυτό έφερε τον Βασίλη σε δύσκολη θέση γιατί ήδη
ήταν σε αναστολή για μια άλλη κατηγορία. Εάν η αστυνομία παρακολουθούσε τις κινήσεις
του, θα βρισκόταν στην φυλακή ως αποτέλεσμα της υπακοής του στον Θεό.
Την ημέρα που συναντήθηκε με τον πρόεδρο της τράπεζας για να επιστρέψει τα χρήματα,
αντιμετώπισε μερικές απροσδόκητες καταστάσεις. αρχικά ο πρόεδρος της τράπεζας ήθελε να
μάθει γιατί επέστρεφε τα χρήματα. Ήταν μια δυναμική ευκαιρία για τον Βασίλη να του πει
για τις αλλαγές που είχε κάνει ο Ιησούς στη ζωή του. Η συζήτηση κράτησε για 45 λεπτά.
Όταν βγήκαν από το γραφείο του προέδρου, ο Βασίλης είπε: «Αισθάνομαι πως έπεσαν
300 κιλά από τους ώμους μου!» Στις μέρες και τα χρόνια που θα ακολουθούσαν, ο Βασίλης
θα μπορούσε να δει τα οφέλη που έλαβε ως αποτέλεσμα της υπακοής του στον Θεό. δεν είχε
τίποτα να μετανιώσει ούτε να φοβηθεί, είχε μόνο την ειρήνη του Θεού.
Ωστόσο η πράξη υπακοής του Βασίλη είχε αντίκτυπο σε πιο πολλούς ανθρώπους από
ό.τι νόμιζε. Είχε τεράστια επίδραση στον πρόεδρο της τράπεζας.. Μόνο ο Θεός ξέρει σε
πόσους ανθρώπους μίλησε ο πρόεδρος της τράπεζας για τις πράξεις του Βασίλη. Και
άνθρωποι που ο Βασίλης ποτέ δεν γνώρισε άκουσαν για την πράξη υπακοής του και έλαβαν
θάρρος για να υπακούσουν και αυτοί τον Θεό.
Και η Βίβλος, άλλα και σημερινά παραδείγματα όπως του Βασίλη, μιλούν για τα
αποτελέσματα της υπακοής. Αυτά είναι μερικά εδάφια που αναφέρουν κάποια από τα
αποτελέσματα της υπακοής.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έξοδος 19:3-6
Δευτερονόμιο 11:26-28
Ιώβ 36:11
Παροιμίες 2:21
Ιερεμίας 7:23
Μαλαχίας 3:7-12
Ιωάννης 14:15-16
Ιωάννης 14:21, 23
Ιωάννης 15:10, 11
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10. Ρωμαίους 5:18-19
11. Ρωμαίους 6:16
12. Ρωμαίους 6:23
13. Ρωμαίους 13:1-6
14. Εφεσίους 6:1-3
15. Εβραίους 5:8-9
16. 1 Πέτρου 2:13-17
Ένας άλλος τρόπος που μπορείς να δεις τα αποτελέσματα της υπακοής σου στον Θεό
είναι να καταγράψεις της καθημερινές σου εμπειρίες κατά τις οποίες είχες την επιλογή να
υπακούσεις τον Θεό. Τι έγινε; Μπορεί να μην είναι τόσο δραματική όσο αυτό που έζησε ο
Βασίλης.
Πολλές φορές οι μικρές επιλογές φαίνονται πως δεν έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή
μας. Αλλά μας προετοιμάζουν για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο
μέλλον. Άρα στην πραγματικότητα, αυτές οι μικρές πράξεις υπακοής έχουν μεγάλο
αντίκτυπο στη ζωή μας, αν τις παρατηρήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Λουκάς 16:10
Όποιος είναι αξιόπιστος στα λίγα, είναι αξιόπιστος και στα πολλά· κι όποιος είναι
άδικος στα λίγα, είναι άδικος και στα πολλά.
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Κεφάλαιο 5
Αποτελέσματα της ανυπακοής προς
στον Θεό
Τι θα γίνει αν δεν υπακούσω; Ο Σατανάς θα ήθελε να πιστεύεις πως τίποτα κακό δεν θα
συμβεί εάν εσύ ή κάποιος άλλος δεν υπακούσει τους νόμους του Θεού. Ωστόσο αυτό δεν
αληθεύει. Η Βίβλος μάς διδάσκει ξεκάθαρα πως η ανυπακοή προς τον Θεό είναι λάθος.
Η Βίβλος χρησιμοποιεί μια απλή λέξη για να περιγράψει κάθε ανυπακοή : ΑΜΑΡΤΙΑ.
Ο Θεός υπόσχεται πως κάθε αμαρτία θα τιμωρηθεί. Μπορεί η τιμωρία να μην είναι άμεση,
αλλά τελικά θα έρθει.

Α. Τι μπορώ να μάθω από την ανυπακοή άλλων;
Ο Θεός μας προσφέρει μια πολύ ειλικρινή εικόνα των ανθρώπων της Βίβλου. Δεν
διαβάζουμε μόνο για τις επιτυχίες τους, άλλα βλέπουμε και τις αποτυχίες και τις αμαρτίες
τους. Η Βίβλος μας λέει πως υπάρχουν εκεί για να μας γίνουν παραδείγματα, για να μάθουμε
από τα λάθη τους και για να μην κάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη στη δική μας ζωή.
Αυτό που είπε ο Θεός στους Ιουδαίους πριν χιλιάδες χρόνια ισχύει και σήμερα.
Δευτερονόμιο 11:26-28
26

Κοιτάξτε, εγώ σήμερα βάζω μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα· 27 Την
ευλογία, αν υπακούσετε στις εντολές του Κυρίου, του Θεού σας, που εγώ σας δίνω
σήμερα, 28 και την κατάρα, αν δεν τις υπακούσετε κι απομακρυνθείτε από τον δρόμο
που εγώ σήμερα σας δείχνω, κι ακολουθήσετε άλλους θεούς, που δεν τους γνωρίζετε.

Ο Αδάμ και η Εύα στον Κήπο της Εδέμ
Όλες οι πράξεις ανυπακοής αποφέρουν συνέπειες. Ο Αδάμ και η Εύα το βιώσανε αυτό
από νωρίς στον Κήπο της Εδέμ. Ο Σατανάς τους πλησίασε με ένα ερώτημα: «Αλήθεια είπε ο
Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του κήπου;» Γένεση 3:1
Η Εύα απάντησε με τις οδηγίες του Θεού, που δήλωναν πως άμα έτρωγαν τον καρπό του
δέντρου που ήταν στο κέντρο του κήπο, θα πέθαιναν. (εδ. 2-3)
Κατόπιν η Εύα έπεσε στην παγίδα που χρησιμοποιεί τόσο αποτελεσματικά ο Σατανάς
ακόμα και σήμερα. πίστεψε τα ψέματά του.
Γένεσης 3:4-5
4

Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα: «Όχι βέβαια! Δε θα πεθάνετε· 5 ξέρει όμως ο Θεός
ότι την ημέρα που θα φάτε απ’ αυτό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν
θεοί, και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό».
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Αντί να υπακούσει τον Θεό, επέλεξε να πιστέψει τον Σατανά και απόλαυσε το
απαγορευμένο καρπό. Η απόλαυση κράτησε για λίγα λεπτά και ο Αδάμ έκανε το ίδιο.
Αλλά αυτή η μεμονωμένη πράξη ανυπακοής έβαλε σε κίνηση μια σειρά καταστροφικών
συνεπειών. Αυτή η «μικρή» πράξη ανυπακοής άλλαξε όλο τον κόσμο και υπέφερε την
κατάρα της αμαρτίας στη ζωή της και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα και σήμερα
υποφέρουμε από τις συνέπειες της παρακοής της.

Ο Βασιλιάς Δαυίδ και ή Βηρσαβεέ
Στο 2 Σαμουήλ 11-12 έχουμε την ιστορία του Βασιλιά Δαυίδ και την πράξη ανυπακοής
του, με την τραγική σειρά συμβάντων που ακολούθησαν την αμαρτία του. Ξεκίνησε με μια
απλή πράξη πάθους, είδε μια γυναίκα να λούζεται και έστειλε να του τη φέρουν. Όταν αυτή
ήρθε, πλάγιασε μαζί της ενώ γνώριζε πως ήταν η σύζυγος ενός ανωτάτου στρατιωτικού του
ηγέτη. Αγνόησε αυτά που ανέφερε ο Θεός στις Δέκα Εντολές, συγκεκριμένα στην 7η : «μη
μοιχεύσεις.» Έξοδος 20:14
Μετά από λίγο ο Βασιλιάς Δαυίδ βρέθηκε μπλεγμένος σε μια σειρά συνεπειών που όλες
πήγαζαν από τον ελάχιστο χρόνο ηδονής που είχε με την Βηρσαβεέ. Δεν πέρασε πολύς
καιρός και του ανακοίνωσε του Δαυίδ πως ήταν έγκυος. Ο βασιλιάς φέρνει τον σύζυγο της
από το μέτωπο του πολέμου και προσπαθεί να τα φέρει έτσι ώστε να επιστρέψει στην
γυναίκα του για να καλύψει ο ίδιος την αμαρτία του.
Αλλά ο Ουρία επέλεξε την αξιότιμη αντίδραση και είπε όχι. Αυτός κοιμήθηκε στο
κάστρο με τους φρουρούς επειδή όλος ο στρατός βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση.
Όταν απέτυχε ο Δαυίδ να καλύψει την αμαρτία του, μπλέχτηκε σε ακόμα μεγαλύτερη
αμαρτία. Συνωμοτεί να σκοτώσει τον Ουρία με το να αφήσει του πιστούς στρατηγούς του
στρατού του να προδώσουν τον Ουρία στον εχθρό, με αποτέλεσμα να πεθάνει ο Ουρία.
Με κάθε λάθος επιλογή που έκανε ο Δαυίδ, όλο και πιο πολλοί άνθρωπο επηρεάζονταν από
την αμαρτία του.
Μετά τον θάνατο του Ουρία, ο Δαυίδ παντρεύτηκε την Βηρσαβεέ και γεννήθηκε το παιδί.
Αλλά ο Θεός ήταν δυσαρεστημένος και έστειλε τον προφήτη Νάθαν να αντιμετωπίσει τον
Δαυίδ για τις αμαρτίες του. Το παιδί πέθανε μετά από μερικές μέρες. Ο Δαυίδ ομολογεί τις
αμαρτίες του, άλλα ακόμα αντιμετωπίζει τις συνέπειες, που θα τον επηρεάσουν για το
υπόλοιπο της ζωής του.
Το τραγικό είναι πως ακόμα και σήμερα πολλοί χρησιμοποιούν την αμαρτία του Δαυίδ με
την Βηρσαβεέ για να δικαιολογήσουν τη δική τους ανυπακοή προς τον Θεό.
Υπάρχουν και άλλα πολλά παραδείγματα στην Βίβλο για τις συνέπειες της ανυπακοής
προς τον Θεό. Το καθένα προσφέρει μια σοβαρή απεικόνιση του πώς να μην ακολουθούμε
τα χνάρια τους, αλλιώς και εμείς θα βιώσουμε τις τραγικές συνέπειες της αμαρτίας.
Ένα ακόμα θέμα είναι πως δεν υπάρχει «ασφαλής» αμαρτία. Ένα προφυλακτικό μπορεί
να μειώσει το ρίσκο κάποιου να κολλήσει κάποια ασθένεια, άλλα υπάρχουν και άλλες
συνέπειες πέρα από τις σωματικές ασθένειες. Κάθε μεμονωμένη πράξη ανυπακοής μας
αφήνει ευάλωτους σε καταστροφικές συνέπειες.
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Β. Τέσσερις λέξεις-κλειδιά σχετικά με την
ανυπακοή
Καθώς θα δούμε σε βάθος το τι γίνεται στη ζωή μας όταν δεν υπακούμε στον Θεό,
υπάρχουν τέσσερα θέματα που πρέπει να κατανοήσουμε. Αυτά τα τέσσερα θέματα - φυσικές
συνέπειες, πειθαρχία, τιμωρία και εκδίκηση - είναι συχνά παρεξηγημένα, προπαντός σε
σχέση με τις ανυπάκουες προς τον Θεό πράξεις μας.

1. Φυσικές συνέπειες
Όταν δεν υπακούμε τον Θεό, πάντα υπάρχουν συνέπειες. Αυτές δεν είναι το ίδιο με την
πειθαρχία ή την τιμωρία.
Ο γονιός λέει στο παιδί: «Μην ακουμπάς το μάτι της κουζίνας. Καίει.» Εάν το παιδί δεν
υπακούσει και αγγίξει την κουζίνα, η φυσική συνέπεια αυτής της πράξης ανυπακοής είναι
πως το παιδί θα κάψει τα δάκτυλά του.
Ο ιατρός-παθολόγος S. I. McMillen στο βιβλίο του, None of These Diseases, περιγράφει
μερικές από τις φυσικές συνέπειες της υπακοής και της ανυπακοής των νόμων του Θεού για
την υγιεινή. Αν έχεις την ευκαιρία, να διαβάσεις αυτό το βιβλίο και να δεις πως η σύγχρονη
ιατρική επιστήμη έχει επιβεβαιώσει αυτές τις βλαβερές συνέπειες της ανυπακοής στους
νόμους του Θεού.
Οι φυσικές συνέπειες είναι ακριβώς αυτό. φυσιολογικά αποτελέσματα κάποιας
συγκεκριμένης πράξης. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τα ίδια με την πειθαρχία ή την
τιμωρία. Όταν δεν υπακούμε τον Θεό, μπορεί να μη δούμε τις συνέπειες αμέσως, αλλά
καθώς περνάει ο καιρός θα φανούν ξεκάθαρα.
Γαλάτας 6:7-10
7

Μην έχετε ψευδαισθήσεις, ο Θεός δεν εμπαίζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό
θα θερίσει· 8 Έτσι, όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα
θερίσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του
Πνεύματος, αυτός θα θερίσει ως καρπό του Πνεύματος την αιώνια ζωή.
9
Κι όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε. Γιατί, αν αντέξουμε ως το τέλος,
θα θερίσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. 10 Όσο έχουμε, λοιπόν, ακόμα την
ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους, και κυρίως σ’ αυτούς που έχουν την ίδια
πίστη μ’ εμάς.
Μερικές φορές δεν γίνονται αντιληπτές αυτές οι συνέπειες, αλλά οι γύρω μας μπορούν να
δουν τη ζημιά. Εάν δεν βλέπεις τις συνέπειες της ανυπακοής σου προς τον Θεό, μπορεί να
θελήσεις να το συζητήσεις μαζί με κάποιο πιο ώριμο Χριστιανό και να σε συμβουλεύσει.
Μπορεί να μάθεις να αντιλαμβάνεσαι αυτές τις συνέπειες καθώς διαβάζεις τις ιστορίες
της Βίβλου που ασχολούνται με τη ανυπακοή άλλων. Κοίτα συγκεκριμένα να βρεις τι έγινε
στη ζωή τους ως αποτέλεσμα των αμαρτιών τους.
Μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα της ανυπακοής προς τον Θεό απαντώντας την εξής
ερώτηση:
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Πώς επηρεάζει η ανυπακοή στον Θεό τις σχέσεις μου με αυτούς τους ανθρώπους;
1. Τον Θεό
2. Τον εαυτό μου
3. Του γονείς μου και την οικογένειά μου
4. Τα παιδιά μου (τωρινά ή μελλοντικά)
5. Τους φίλους μου
6. Άλλους ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους που δεν γνωρίζω.
Οι συνέπειες της ανυπακοής είναι πολύ χειρότερες από ό,τι αναμένουμε γενικά.
Μάλιστα, οι πιο πολλοί από εμάς αντιδράμε σαν την Εύα, κοιτάζουμε τον πειρασμό,
αγνοούμε τι είπε ο Θεός και απλά βλέπουμε την ευκαιρία για στιγμιαία ηδονή. Ο Σατανάς
δεν προσφέρει σήματα κινδύνου για τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Απλά μας βάζει να
εστιάσουμε στην χαρά της στιγμής.
Η καλύτερη στιγμή να αναλογιστούμε τις συνέπειες της ανυπακοής μας προς τον Θεό
είναι πριν πράξουμε. Αυτή δεν είναι φυσιολογική αντιμετώπιση. Πρέπει να εκπαιδεύσεις τον
εαυτό σου να αναρωτηθεί πριν πράξει «ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν επιλέξω να το κάνω
αυτό;» Πραγματικά θα σε γλυτώσει από πολλή θλίψη και προβληματισμό εάν σε βοηθήσει
να επιλέξεις την υπακοή σ’ Αυτόν αντί την ανυπακοή.

2. Πειθαρχία
Όταν δεν υπακούμε τον Θεό, συχνά μας πειθαρχεί. Η πειθαρχία φέρνει μαζί της την ιδέα
της διόρθωσης ενός προβλήματος. Ο στόχος της πειθαρχίας είναι να βοηθήσει κάποιον να
ζήσει σωστά. να επιλέξει την υπακοή την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσει μια άλλη
επιλογή.
Στην Εβραίους 12:5-13 εξηγεί τους λόγους που μας πειθαρχεί ο Θεός.
Εβραίους 12:10-11
10

Οι πρώτοι μάς διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο· εκείνος για
το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του. 11 Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δε
φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά αλλά λύπη· αργότερα, όμως, αποφέρει ειρήνη
και δικαιοσύνη σ’ αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν.
Ο Θεός μάς πειθαρχεί επειδή μας αγαπάει και θέλει το καλύτερο για μας. Κάθε νόμος του
Θεού είναι σχεδιασμένος να μας προστατέψει από πράγματα που μας ζημιώνουν και μας
καταστρέφουν τη ζωή μας.
Η πειθαρχία φέρει μαζί της την ιδέα της ελπίδας. Η πειθαρχία δίνεται με την ελπίδα πως
θα οδηγήσει σε θετικές αλλαγές στην ζωή του ανυπάκουου ανθρώπου. Οποιαδήποτε μορφή
και αν λάβει η πειθαρχία του Θεού στην ζωή σου, έχει τη δυνατότητα να σε οδηγήσει σε μια
καλύτερη κατανόηση για το ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ζεις.
Ένα παράδειγμα πειθαρχίας είναι το να βάλεις κάποιον να επαναλάβει μια εργασία, αλλά
να την κάνει σωστά αυτήν τη φορά. Π.χ.: ας πούμε πως δυσκολεύεσαι να τα βρεις με κάποιο
άτομο που κουβαλάει μια συμπεριφορά που σου σπάει τα νεύρα. Κάθε φορά που είσαι με
αυτό το άτομο, βλέπεις πως αντιδράς με ένα όχι τόσο ευγενικό τρόπο, που δεν είναι κάτι που
θα έκανε ο Ιησούς. Αντιθέτως το βρίσκεις εύκολο να λογομαχείς μαζί του και να νευριάζεις
μαζί του.
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Ο Θεός θέλει να μάθεις πως να αγαπήσεις αυτό το άτομο. «Να τον αγαπήσω;» απαντάς,
«Μακάρι να μην υπήρχε στη ζωή μου! Αν δεν τον ξαναδώ, θα είμαι ευτυχής. Μάλιστα, η
παρουσία του στην ζωή μου είναι ο κύριος λόγος που οι μέρες μου είναι γεμάτος άγχος.
Θα μπορούσα να ευχαριστηθώ κάθε μέρα εάν δεν υπήρχε αυτό το άτομο!»
Η πειθαρχία του Θεού μπορεί να είναι να φέρνει συνέχεια τέτοια «ενοχλητικά άτομα»
στη ζωή σου μέχρι να μάθεις να ανταποκρίνεσαι σ’ αυτούς με έναν αγαθό και αγαπητικό
τρόπο. Αντί να τους κατηγορείς για τις άσχημες συμπεριφορές τους, πρέπει να μάθεις να
αναλαμβάνεις την ευθύνη για τις δικές σου συμπεριφορές και αντιδράσεις.
Ο Θεός θέλει να διορθώσεις το πώς φέρεσαι και τις συμπεριφορές σου ακόμα και αν δεν
αλλάξει το άλλο άτομο ποτέ.

3. Τιμωρία
Η τιμωρία, όπως την εξηγούμε εδώ, ενέχει την ιδέα πως κάποιο είδος οδυνηρής
εμπειρίας επιβάλλεται στο ανυπάκουο άτομο για να τον τιμωρήσει για τις ανυπάκουες
πράξεις του. Η τιμωρία περικλείει την ιδέα πως το ανυπάκουο άτομο πρέπει υποφέρει για τις
πράξεις του.
Η τιμωρία δεν έχει ως κύριο στόχο της να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος,
αλλά εστιάζεται πιο πολύ στο να αναγκάσει το άτομο να υποστεί μια ποινή για το ανυπάκουο
φέρσιμό του.
Ο μακροχρόνιος στόχος της τιμωρίας είναι να οδηγήσει σε αλλαγή διαγωγής. Αλλά η
πορεία που ακολουθείται για την επίτευξη στόχου αρχίζει με κάποια οδυνηρή ποινή.
«Ελπίζουμε πως ο πόνος της τιμωρίας θα σου δώσει κίνητρο για να αλλάξεις» είναι η λογική
πίσω από την τιμωρία.
Ο Θεός συχνά χρησιμοποιεί την πειθαρχία ως την πρώτη Του απάντηση για να
υπακούσουμε. Ωστόσο, μερικοί από μας δεν ακούμε τη διόρθωσή Του επειδή είμαστε
πεισματάρηδες. Για αυτό ο Θεός συχνά χρησιμοποιεί την τιμωρία για να καταλάβουμε το
πόσο σοβαρά παίρνει ο Θεός το ότι πρέπει να αλλάξουμε.
Αν ξαναδείς την αμαρτία του Βασιλιά Δαυίδ και της Βηρσαβεέ στο 2 Σαμουήλ 11-12,
η τιμωρία του Θεού ήταν να αφαιρέσει τη ζωή του νεογέννητου. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα
κάποιας πράξης του μωρού, αλλά μάλλον ήταν η τιμωρία για την αμαρτία του Δαυίδ.
Μπορείς να πεις: «Αυτή είναι πολύ αυστηρή τιμωρία.» Αλλά ο Θεός είναι πάντα δίκαιος
στην πειθαρχία Του και στην τιμωρία Του.
Κάποιοι έχουν λάθος άποψη για το πώς μας πειθαρχεί ο Θεός. Βλέπουν κάθε πρόβλημα
στην ζωή τους ως έκφραση του θυμού του Θεού στη ζωή τους. Π.χ., εάν στραβοπατήσουν ή
σπάσουν ένα ποτήρι ή τους πιάσει λάστιχο, το μεταφράζουν αυτό ως τιμωρία από τον Θεό.
Υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός χρησιμοποιεί περιστάσεις της ζωής μας ως μέσο
τιμωρίας μας. Αλλά δεν πρέπει να εξηγείται το κάθε «στραβό» πράγμα που γίνεται στην ζωή
μας ως τιμωρία από τον Θεό. Ο Θεός δεν ψάχνει για ύπουλους τρόπους για να «κανονίσει»
ανυπάκουα άτομα.
Η Παλαιά Διαθήκη έχει πολλαπλά παραδείγματα διαφορετικών τρόπων με τους οποίους
ο Θεός πειθάρχησε ανυπάκουα άτομα. Μερικές φορές δεν επέτρεψε να βρέξει, έστελνε
επιδρομές εντόμων ή παρόμοια φυσικά φαινόμενα σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τον λαό
να δει την αμαρτία του, να την παραδεχτεί και να επιστρέψει για να Τον ακολουθήσει.
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4. Εκδίκηση
Η εκδίκηση είναι κάτι που διαφέρει αρκετά από τα προηγούμενα τρία θέματα που
κοιτάξαμε. Η εκδίκηση εστιάζεται στην ανταπόδοση προς το άτομο που έκανε το λάθος.
Εάν ο Τζίμης έδειρε τον μικρό σου αδερφό, τότε θα πας εσύ να δείρεις τον Τζίμη ή τον δικό
του μικρό αδερφό.
Η εκδίκηση είναι να παίρνεις στα δικά σου χέρια την ευθύνη της τιμωρίας του ατόμου
που έχει κάνει το λάθος.
Η εκδίκηση αγνοεί τις σχέσεις εξουσίας και τις ευθύνες που έχουν οι ηγέτες ώστε να
δουν πως θα δοθεί η ανάλογη πειθαρχία στο άτομο που ήταν ανυπάκουο. Στους
Ρωμαίους 12:17-21 μας λέει τι πρέπει να κάνουν οι Χριστιανοί με την εκδίκηση. Ο Θεός
λέει: «Άφησε την εκδίκηση σε Μένα.»
Ρωμαίους 12:19
Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του
Θεού την ώρα της κρίσεως. Όπως λέει η Γραφή: Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα
τους το ξεπληρώσω, λέει ο Κύριος».
Η διδαχή της Βίβλου είναι ξεκάθαρη πως εμείς πρέπει να αντιδράσουμε με καλοσύνη και
αγάπη προς αυτούς που είναι ανυπάκουοι. Άφησε την πειθαρχία και την τιμωρία στους
ηγέτες σου και στον Θεό.
Μερικές φορές δεν τιμωρείται άμεσα κάθε ανυπάκουος άνθρωπος για τις λάθος πράξεις
του. Αλλά ο Λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει πως κάθε άνθρωπος θα αντιμετωπίσει τον Θεό στο
τέλος της ζωής του για να δώσει απολογισμό για τις πράξεις του. Η δικαιοσύνη μπορεί να
μην έρθει όσο ζουν, αλλά κανείς δε θα ξεφύγει από τη μετά θάνατον δικαιοσύνη του Θεού.
Η Βίβλος είναι γεμάτη με τραγικά παραδείγματα των αποτελεσμάτων της ανυπακοής.
Αυτά είναι μερικά εδάφια που αναφέρονται στα αποτελέσματα της ανυπακοής. Καθώς
διαβάζεις το κάθε παράδειγμα, δες και τις συνέπειες των πράξεών τους. Πώς του πειθάρχησε
ο Θεός; Τους τιμώρησε, πώς; Οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να πάρουν εκδίκηση και να
διανείμουν τη δική τους τιμωρία για τις ανυπάκουες πράξεις του ατόμου;
1. Δευτερονόμιο 11:26-28

10. Ιερεμίας 12:17

2. 1 Σαμουήλ 13 & 14

11. Μαλαχίας 3:7-12

3. 2 Σαμουήλ 11 & 12

12. Ρωμαίους 5:18-19

4. Ιώβ 36:12

13. Ρωμαίους 6:16

5. Παροιμίες 2:22

14. Ρωμαίους 6:23

6. Παροιμίες 5:22-23

15. Ρωμαίους 13:1-6

7. Παροιμίες 6:29

16. 1 Πέτρου 2:13-17

8. Παροιμίες 13:13
9. Παροιμίες 15:9-10
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Γ. Ποια είναι η συμπεριφορά του Θεού προς άτομα
που παραβιάζουν τους νόμους Του;
Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν πως ο Θεός θυμώνει μαζί τους κάθε φορά που δεν υπακούν
τους νόμους Του. Πιστεύουν πως Αυτός περιμένει να παραπατήσουν για να τους τιμωρήσει.
Άλλοι αγνοούν τον Θεό τελείως και ούτε καν περνάει από το μυαλό τους το πως
αισθάνεται ο Θεός για τις πράξεις τους.
Όταν γίνεται αρχικά κάποιος Χριστιανός, συνήθως έχουν μια πιο έντονη μέριμνα για το
πως αισθάνεται ο Θεός για αυτούς. Η Βίβλος αναφέρει ξεκάθαρα πως ο Θεός αγαπάει τον
κάθε ένα από μας, ακόμα και πριν που ζούσαμε στην αμαρτία, μακριά από Αυτόν.
Άρα ποια είναι η συμπεριφορά του Θεού προς άτομα που παραβιάζουν τους νόμους του;

1. Ο Θεός λυπάται όταν αμαρτάνουμε
Πάνω από όλα, ο Θεός λυπάται όταν αμαρτάνουμε. Όταν ο Ιησούς έκλαιγε για την
Ιερουσαλήμ, επέδειξε την αγάπη και τη λύπη που είχε για τους ανυπάκουους αμαρτωλούς
της πόλης.
Ματθαίος 23:37-39
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«Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς
που σου στέλνει ο Θεός! Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η
κλώσα συνάζει τα κλωσόπουλα κάτω απ’ τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το
θελήσατε; 38 Γι’ αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί! 39 Σας βεβαιώνω πως δε θα με δείτε
πια, ως την ώρα που θα πείτε: Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον
Κύριο!»

2. Ο Θεός μισεί την αμαρτία
Ο Θεός μισεί την αμαρτία και αγαπάει την υπακοή. Ο Θεός δε μισεί τους αμαρτωλούς,
τους αγαπάει. Αλλά η αγάπη Του για όλους τους ανθρώπους δεν σημαίνει πως θα αγνοήσει
την αμαρτωλή ανυπακοή. Αν θέλεις να γίνεις ένας ώριμος, δυνατός Χριστιανός, τότε πρέπει
να μάθεις να έχεις και εσύ την ίδια συμπεριφορά προς την αμαρτία που έχει και ο Θεός.
Οι καινούργιοι Χριστιανοί πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται για τις παλιές
τους αμαρτωλές πράξεις. Πολλές από αυτές τις αμαρτωλές δραστηριότητες ήταν απόπειρες
να βρουν χαρά στην καθημερινή τους ζωή. Θα υπάρξει μια δυνατή έλξη προς αυτούς να
επιστρέψουν σ’ αυτές τις δραστηριότητες.
Ένας από τους πιο δυνατούς τρόπους να καταπολεμήσεις αυτούς τους πειρασμούς είναι
να αναπτύξεις ένα νέο τρόπο σκέψης όταν εμφανίζονται οι πειρασμοί. Αντί να ασπαζόμαστε
την ελκυστικότητα του πειρασμού, πρέπει να πάρουμε μια θέση και να πούμε: «Όχι, δε θα
ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο πια. Επιλέγω να υπακούσω τον Θεό και να στρέψω την πλάτη
μου σ’ αυτόν τον πειρασμό. Θέλω να βλέπω αυτόν τον πειρασμό όπως τον βλέπει ο Θεός.
μισεί την αμαρτία άρα αυτή θα είναι και η δική μου αντίδραση».
Αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο, αλλά όσο πιο πολύ
επιλέγεις αυτήν την αντίδραση, τόσο πιο εύκολο θα είναι να αντισταθείς στον πειρασμό.
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Εάν ο Βασιλιάς Δαυίδ είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική το βράδυ που είδε τη
Βηρσαβεέ, μπορεί να τον προστάτευε από την αμαρτία. Θα μπορούσε να είχε αναλογιστεί:
«Τώρα που ξέρω πως αυτή η γυναίκα είναι σύζυγος άλλου άνδρα, δεν θα επιδιώξω μια σχέση
μαζί της. Ξέρω πως ο Θεός μισεί τη μοιχεία και θέλω και εγώ να έχω την ίδια συμπεριφορά
που έχει ο Θεός για τη μοιχεία. Θα επιλέξω να συνεχίσω να ζω με υπακοή στους νόμους του
Θεού.»

3. Ο Θεός είναι υπομονετικός με τους αμαρτωλούς
και τους ανυπάκουους Χριστιανούς
Επειδή ο Θεός μας αγαπάει, είναι και υπομονετικός μαζί μας. Η 1 Κορινθίους 13:4
αναφέρει πως η υπομονή είναι το πρώτο στίγμα της αγάπης. Ο Θεός μας δείχνει την υπομονή
Του συγκρατώντας τη δίκαια τιμωρία που αξίζουμε την στιγμή που αμαρτάνουμε. Στους
Ρωμαίους 6:23 λέει: «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος·». Αλλά τις πιο πολλές φορές, ο
Θεός δεν απαιτεί άμεση πληρωμή αυτού του μισθού κάθε φορά που αμαρτάνουμε.
2 Πέτρου 3:9
Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί.
Κάνει υπομονή, γιατί δε θέλει να καταστραφούν μερικοί από σας, αλλά να
μετανοήσουν όλοι.
Αυτό το εδάφιο δείχνει πως η υπομονή του Θεού είναι μια έκφραση της αγάπης Του για
μας και της επιθυμίας Του να φτάσουμε στο σημείο της μετάνοιας για τις αμαρτίες μας.

4. Ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης
Ο Θεός αξιολογεί κάθε πράξη υπακοής και ανυπακοής με αμόλυντη δικαιοσύνη.
Δεν γίνεται να τον δωροδοκήσουν για να παραβλέψει κάποιες αμαρτίες. Γνωρίζει όλα τα
δεδομένα. Δεν κάνει κανένα λάθος. Δεν χρειάζεται τη βοήθεια μας για να καθορίσει τον
καλύτερο τρόπο για να διορθώσει τον ανυπάκουο άνθρωπο.
Πολλοί μη-Χριστιανοί συχνά χρησιμοποιούν το επιχείρημα : «Πώς μπορεί ένας Θεός
αγάπης να στείλει ανθρώπους στην κόλαση που δεν έχουν ακούσει ποτέ το Ευαγγέλιο;»
Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη πως κάθε άνθρωπος θα έχει μια «δίκαια δίκη» ενώπιον του
Θεού.

5. Ο Θεός είναι Θεός ελέους
Πολλοί από τους Ψαλμούς του Βασιλιά Δαυίδ αναφέρονται στο έλεος του Θεού. Στους
Ψαλμούς 106:1 και 107:1 λέει πως το έλεος του Θεού είναι αιώνιο. Το έλεος του Θεού έχει
μεγάλη επιρροή σε κάθε άνθρωπο στη Γη μας. Επειδή ο φιλεύσπλαχνος Θεός, περιμένει πριν
κρίνει τον κάθε αμαρτωλό. Δίνει σε κάθε άτομο την ευκαιρία να γίνει παιδί Του.
Πρέπει ως Χριστιανοί να μην εκμεταλλευτούμε το έλεος του Θεού. Επειδή ο Θεός δείχνει
έλεος, δε σημαίνει πως είμαστε ελεύθεροι να πάμε να αμαρτήσουμε όποτε θέλουμε και μετά
να πάμε στον Θεό ζητώντας να μας συγχωρέσει.
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Καθώς διαβάζεις τις ιστορίες της Βίβλου, συχνά θα δεις το έλεος του Θεού εν δράσει.
Ο Θεός είπε στον Ιωνά να πάει στην πόλη της Νινευή και να κηρύξει ένα μήνυμα κρίσης.
Ο Ιωνάς υπάκουσε τον Θεό και επικοινώνησε το μήνυμα του Θεού ξεκάθαρα.
Ιωνάς 3:4
Ο Ιωνάς, αφού έκανε πορεία μιας μέρας μέσα στην πόλη, στάθηκε και κήρυξε:
«Σαράντα μέρες ακόμη και η Νινευή θα καταστραφεί!»
Ιωνάς 3:9
Ποιος ξέρει! Ίσως αλλάξει γνώμη ο Θεός· ίσως σταματήσει τη μεγάλη του οργή και
δεν καταστραφούμε».
Όταν ο Θεός είδε πως ο λαός μετανόησε, ανταποκρίθηκε με έλεος αντί δικαιοσύνης.
Εάν κάποιος αρνείται να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε το έλεος του Θεού μάλλον
δεν θα του αλλάξει τη συμπεριφορά.

Συμπέρασμα
Η επιλογή να υπακούς τον Θεό είναι ξεκάθαρα η καλύτερη επιλογή που μπορείς να
κάνεις. Οι ευλογίες του Θεού έχουν δοθεί σε σένα όταν υπακούς και οι προειδοποιήσεις για
την ανυπακοή είναι και αυτές ξεκάθαρα δηλωμένες.
Γαλάτας 6:7-8
7

Μην έχετε ψευδαισθήσεις, ο Θεός δεν εμπαίζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό
θα θερίσει· 8 Έτσι, όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα
θερίσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του
Πνεύματος, αυτός θα θερίσει ως καρπό του Πνεύματος την αιώνια ζωή.

Όλοι είμαστε ελλιπείς όσον αφορά την τέλεια υπακοή στον Θεό, αλλά όταν
αποτυγχάνουμε, πρέπει αμέσως να στραφούμε στον Θεό για βοήθεια. Όταν ομολογούμε τις
αμαρτίες μας, γινόμαστε αποδέκτες του ελέους Του και της συγχώρεσής Του.
Όσο πιο πολύ υπακούμε τον Θεό με μια καρδιά γεμάτη αγάπη για Αυτόν, τόσο πιο πολύ
θα βιώσουμε τις ευλογίες Του στη ζωή μας. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κάθε μέρα
με την πεποίθηση πως ο Θεός είναι έτοιμος να μας βοηθήσει να αντιδράσουμε με υπακοή σε
κάθε περίσταση. Αυτός έχει όλη την δύναμη που θα χρειαστούμε και είναι πάντα έτοιμος να
μας βοηθήσει.

