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ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6)
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή

Ο Ιησούς γιος του Σειράχ (συγγραφέας του βιβλίου Σοφία Σειράχ) διδάσκει τον λαό. Σχέδιο του γερμανού
ζωγράφου Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872).

VatopaidiFriend: Το «Σοφία Σειράχ» (ή επί το πληρέστερον «Σοφία Ιησού, υιού
Σειράχ») είναι ένα εξαιρετικά ωραίο και διδακτικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης,
που έχει πολλές συμβουλές και για την καθημερινή ζωή και πολλές απαντήσεις.
Διαβάστε το και θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πολλά πράγματα…
(συνέχεια από 5)
1 Αντί φίλου μη γίνεσαι, με την κακήν συμπεριφοράν ίσου εχθρός προς τον φίλον
σου, διότι έτσι θα αποκτήσης κακήν φήμην, εντροπήν και όνειδος. Τέτοιος είναι ο
διπρόσωπος αμαρτωλός. 2 Μη παρασυρθής και δοθής εις τας κακάς εκρήξεις της
καρδίας σου, δια να μη αναστατωθή και καταστραφή ως από μαινόμενον ταύρον η

ζωη σου. 3 Εάν καταβροχθίζης και καταστρέφης τα φύλλα της ζωής σου, θα χάσης
και τους καρπούς σου. Και εν τέλει θα κάμης και θα αφήσης τον εαυτόν σου ως ένα
ξηρόν ξύλον. 4 Η πονηρά ψυχή καταστρέφει αυτόν που την έχει, και θα τον κάμη
περίγελων στους εχθρούς του. 5 Ο γλυκύς όμως λόγος θα πληθύνη τους φίλους
του. Και γλώσσα, η οποία ομιλεί καλά, θα ελκύση πλήθος από ευγενείς και καλάς
απαντήσεις. 6 Οι άνθρωποι, με τους οποίους ευρίσκεσαι εις ειρηνικάς σχέσεις, ας
είναι πολυάριθμοι. Οι σύμβουλοί σου όμως ας εκλέγωνται μετά προσοχής, ένας
ανάμεσα εις χιλίους. 7 Εάν θέλης να αποκτήσης φίλον, απόκτησέ τον κατόπιν
δοκιμασίας και εξετάσεως, και πάντως μη εμπιστεύεσαι τον εαυτόν σου εις
εκείνον αμέσως· 8 διότι υπάρχουν φίλοι προσωρινοί και πρόσκαιροι· αυτοί όμως
δεν θα παραμείνουν κοντά σου ως φίλοι εις περίοδον της δυστυχίας σου. 9
Υπάρχουν φίλοι, οι οποίοι μεταβάλλουν συντόμως εις έχθραν την φιλίαν,
αποκαλύπτουν στους άλλους τα τρωτά του χαρακτήρος και της ζωής σου, ώστε
να προκαλούν εναντίον σου μάχην και ονειδισμόν. (περισσότερα…)

