
4 Απριλίου – 10 Απριλίου                                     Σάββατο απόγευμα 

 

2. ΒΑΠΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ 
 

 
Εδάφιο μνήμης: «Και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή, ως περιστερά, επ' 
αυτόν, και έγεινε φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα· Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις σε 
ευηρεστήθην.» Λουκά 3/γ’ 22.  
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκά 3/γ’ 1-14, Ρωμ. 6/ς’ 
1-6, Λουκά 3/γ’ 21,22, Λουκά 4/δ’ 5-8, Ησ. 14/ιδ’ 13,14, Λουκά 4/δ’ 9-13. 
 
Όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Λουκάς κάνει πολλές ιστο-
ρικές αναφορές σε σημαντικούς αξιωματούχους της εποχής για να τεκμη-
ριώσει ότι η εξιστόρησή του για τον Ιησού και τον Ιωάννη βασίζεται σε 
αληθινά γεγονότα. 
Υπάρχει όμως και ένας άλλος σημαντικός λόγος που αναφέρει αυτούς 
τους ισχυρούς άνδρες με τη μεγάλη επιρροή. Θέλει να τους αντιπαραθέ-
σει με τον ταπεινό άνδρα της ερήμου, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον επι-
λεγμένο από τον Θεό αγγελιοφόρο που προορίστηκε να προετοιμάσει τον 
δρόμο για το μεγαλύτερο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας: τον ερχομό 
του Ιησού, του Λυτρωτή του κόσμου. Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Θεός δεν 
επέλεξε μία εξέχουσα προσωπικότητα της εποχής για να προαναγγείλει 
τον Μεσσία, αλλά μία από τις πιο ταπεινές. 
Οι σχολιαστές τοποθετούν χρονικά το ξεκίνημα της διακονίας του Ιωάννη 
του Βαπτιστή και του Ιησού στο 27 – 28 μ.Χ. λόγω αυτών των ιστορικών 
προσωπικοτήτων. Εκείνη την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ο 
Ιησούς βαπτίστηκε, και δόθηκε η διαβεβαίωση από τον Θεό ότι «Συ είσαι 
ο Υιός μου ο αγαπητός» (εδ. 22). Ο Λουκάς εδραιώνει ήδη αυτό το γεγο-
νός, πριν αναφερθεί στην αποστολή και την διακονία 
 του Ιησού Χριστού. 



Κυριακή 5 Απριλίου 
 

«ΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» 
 
Στο Λουκά 3/γ’ εμφανίζεται ο Ιωάννης με τον μοναδικό του ρόλο στο σχέ-
διο της σωτηρίας. Εκείνο το οποίο μπορεί κάποιος να πει σίγουρα για το 
κήρυγμα του Ιωάννη, είναι ότι δεν μιλούσε με σκοπό να ευχαριστήσει 
τους ακροατές του. 
Διαβάστε Λουκά 3/γ’ 1-14. Τα λόγια του είναι γεμάτα σημαντικές αλήθειες, 
όχι μόνο για τους ακροατές της εποχής του αλλά και για εμάς σήμερα. 
Ποια σημεία μπορείτε να ξεχωρίσετε από την ομιλία του Ιωάννη; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Η μετάνοια δεν είναι απλώς θεωρία, αλλά τρόπος ζωής. Ο όρος μετάνοια 
είναι σύνθετος και δηλώνει την αλλαγή του τρόπου σκέψης που οδηγεί σε 
μία νέα ζωή. Βάπτιση σημαίνει βύθιση στο νερό. Η βύθιση έχει ιδιαίτερη 
σημασία. Ακόμη και πριν από τον Ιωάννη, οι Ιουδαίοι γνώριζαν την βά-
πτιση με βύθιση. Αυτή η τελετή γινόταν όταν ένας Εθνικός προσηλυτιζό-
ταν στην Ιουδαϊκή θρησκεία.  
Καλώντας τους Ιουδαίους για βάπτιση, ο Ιωάννης θέτει μία νέα αρχή: με 
τη βάπτιση κάποιος αποκηρύσσει δημόσια τις αμαρτίες του και τον αμαρ-
τωλό τρόπο ζωής του, και προετοιμάζεται για τον ερχομό του Μεσσία. 
Έτσι, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εισήγαγε την συμβολική τελετή αποκήρυξης 
της αμαρτίας και την έναρξη ενός νέου τρόπου ζωής ως πολίτες της 
Μεσσιανικής βασιλείας, η οποία σύντομα θα εδραιωνόταν. Ο Ιωάννης 
δήλωνε ότι βάπτιζε μόνο με νερό, ενώ ο Ερχόμενος «θέλει σας βαπτίσει 
εν Πνεύματι Αγίω και πυρί» (Λουκά 3/γ’ 16). Επομένως, πρέπει να τονί-
σουμε το εξής: Βάπτιση είναι η βύθιση στο νερό και είναι η ένδειξη της 
εσωτερικής αλλαγής – μίας αλλαγής που η τελική της σφράγιση θα γίνει 
με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ρωμ. 6/ς’ 1-6. Ποια πνευματικά διδάγματα τονίζει ο Παύλος στην 
τελετή της βάπτισης; Προσέξετε πώς συγκρίνει τη βύθιση και την ανάδυση από το νερό, 
με τον θάνατο επί της αμαρτίας και την ζωή της δικαιοσύνης. Πώς έχετε βιώσει αυτήν την 
εμπειρία της νέας ζωής με τον Χριστό; 



Δευτέρα 6 Απριλίου 
 

«ΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ» 
 
Στο Λουκά 2/β’ 41-50 διαβάζουμε την γνωστή ιστορία του Ιωσήφ και της 
Μαρίας που έχασαν τον Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Εκείνο το οποίο είναι 
ιδιαίτερα συναρπαστικό είναι η απάντηση του Ιησού στην Μαρία όταν 
εκείνη Τον επίπληξε (εδ. 48). Με την απάντησή Του, ο Ιησούς έδειξε ότι 
γνώριζε πως ήταν ο Υιός του Θεού. «Διά τι με εζητείτε; δεν ηξεύρετε ότι 
πρέπει να ήμαι εις τα του Πατρός μου;» (εδ. 49). Όπως αναφέρεται στο 
επόμενο εδάφιο, ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν αντιλήφθηκαν τα λόγια του 
Ιησού. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε; Ακόμη και οι μαθητές, μετά από 
τόσα χρόνια με τον Ιησού, δεν ήταν απόλυτα σίγουροι για την ταυτότητα 
και το έργο Του. 
Για παράδειγμα, μετά την ανάστασή Του, ο Ιησούς συνομίλησε με δύο 
μαθητές στο δρόμο προς Εμμαούς. Ο ένας από αυτούς αναφερόμενος 
στον Ιησού είπε: «Όστις εστάθη ανήρ προφήτης δυνατός εν έργω και 
λόγω ενώπιον του Θεού και παντός του λαού» (Λουκά 24/κδ’ 19). Ο Ιη-
σούς φυσικά ήταν κάτι παραπάνω από προφήτης. Ακόμη δεν είχαν κατα-
λάβει το Ποιος πραγματικά ήταν και για ποιο λόγο είχε έρθει.  
Διαβάστε Ματθ. 3/γ’ 13-17, Ιωάν. 1/α’ 29-34 και Λουκά 3/γ’ 21,22. Ποια 
είναι η σημασία της βάπτισης του Ιησού; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Στην βάπτισή Του, ο Θεός δήλωσε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός Του ο αγα-
πητός. Ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε επειδή το χρειαζόταν, αλλά για να αφή-
σει παράδειγμα (Ματθ. 3/γ’ 14,15). Στην βάπτιση του Ιησού ξεχωρίζουν 
τρία σημαντικά σημεία: (1) η διακήρυξη του Βαπτιστή, «Ιδού, ο Αμνός του 
Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1/α’ 29), (2) το χρίσμα 
του Αγίου Πνεύματος για την αποστολή Του, (3) η ουράνια διακήρυξη ότι 
ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, εις τον Οποίο ο Πατέρας ευαρεστείται. 
ΣΚΕΨΗ: Ο άμωμος Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του σύμπαντος, βαπτίστηκε ως άν-
θρωπος και αυτό ήταν μέρος του σχεδίου της σωτηρίας. Πώς αυτή η εκπληκτική συγκα-
τάβαση από μέρους Του μας βοηθάει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να τα-
πεινωθούμε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο; 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 



Τρίτη 7 Απριλίου 
 

ΟΧΙ ΜΕ «ΑΡΤΟ ΜΟΝΟ» 
 
«Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου… εφέρετο διά του Πνεύματος εις 
την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα» 
(Λουκά 4/δ’ 1,2). Γεννήθηκε για μία Θεϊκή αποστολή που σηματοδοτήθη-
κε με την βάπτισή Του, ενδυναμώθηκε από το Άγιο Πνεύμα, και στη συ-
νέχεια ο Ιησούς αποσύρθηκε στην έρημο για να προετοιμαστεί για το έρ-
γο Του.  
Ο πειρασμός στην έρημο ήταν μία σημαντική μάχη μεταξύ του Χριστού 
και του Σατανά στην Μεγάλη Διαμάχη που ξεκίνησε με την επανάσταση 
του Εωσφόρου στον ουρανό. Ο Σατανάς επιτέθηκε στον Ιησού στην έρη-
μο, όταν ο Σωτήρας ήταν αδύναμος από τις 40 μέρες της νηστείας, κι ό-
ταν το ταξίδι που είχε να κάνει φαινόταν δύσκολο και κοπιαστικό. 
«Ο Σατανάς κατάλαβε ότι έπρεπε ή να νικήσει ή να νικηθεί. Η έκβαση της 
διαμάχης είχε τόση σπουδαιότητα που δεν μπορούσε να την εμπιστευθεί 
στους συνωμότες του αγγέλους. Έπρεπε προσωπικά να κατευθύνει τον 
αγώνα.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ.87. 
Προσέξτε τα λόγια του Σατανά προς τον Ιησού: «Εάν είσαι Υιός του 
Θεού, ειπέ προς τον λίθον τούτον να γείνη άρτος» (Λουκά 4/δ’ 3). Τι 
προσπάθησε να κάνει ο Σατανάς στον ουρανό που το επανέλαβε και ε-
δώ; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Το θέμα μας εδώ δεν είναι το ψωμί. Ασφαλώς, μετά από 40 μέρες νη-
στείας στην έρημο ο Σωτήρας μας ήταν πεινασμένος, και έτσι ο Σατανάς 
χρησιμοποίησε αυτήν την κατάσταση ως παγίδα. Ο Σατανάς ήξερε ότι ο 
Ιησούς είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος. Για Εκείνον που δημιούργησε 
ολόκληρο το σύμπαν από το τίποτα, δεν ήταν καθόλου δύσκολο να μετα-
τρέψει μία πέτρα σε ψωμί. Το βασικό σημείο του πειρασμού βρίσκεται 
στη φράση: «Εάν είσαι Υιός του Θεού». Μόλις πριν από 40 μέρες η φωνή 
από τον ουρανό είχε δηλώσει ότι ο Ιησούς είναι στην πραγματικότητα ο 
Υιός του Θεού, και θα μπορούσε τώρα ο Ιησούς να αμφιβάλλει γι’ αυτήν 
την ουράνια διαβεβαίωση; Όταν αμφισβητούμε τον Λόγο του Θεού κά-
νουμε το πρώτο βήμα να ενδώσουμε στον πειρασμό. Στον ουρανό, ο 
Σατανάς αμφισβήτησε την εξουσία του Ιησού και το ίδιο έκανε και εδώ 
στη γη, με περισσότερη επιδεξιότητα σε σχέση με τον ουρανό. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μην υποκύψουμε στις απόπειρες του Σατανά να αμφιβάλ-
λουμε στις υποσχέσεις του Θεού; 



Τετάρτη 8 Απριλίου 
 

«ΕΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ» 
 
Διαβάστε Λουκά 4/δ’ 5-8. Γιατί ο Σατανάς ήθελε την προσκύνηση του Ιη-
σού; Ποιο σημαντικό θέμα διακυβευόταν εδώ; 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
Η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό. Αυτό είναι που θα ξεχωρίζει για πάντα 
το δημιούργημα από τον Δημιουργό. Ένα από τα θέματα που προκάλεσε 
την επανάσταση του Εωσφόρου ενάντια στον Θεό, ήταν η λατρεία. Η φι-
λοδοξία του Εωσφόρου, όπως αναφέρεται στο Ησ. 14/ιδ’ 13,14, ήταν να 
ανεβεί ο θρόνος του πάνω από τα άστρα του ουρανού, να γίνει όμοιος 
του Υψίστου. Προσπάθησε να λάβει την εξουσία που ανήκει μόνο στον 
Δημιουργό. 
Έχοντας αυτά υπόψη, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τη σημασία 
αυτού του πειρασμού. Στην αρχή της αποστολής Του να επαναφέρει τον 
κόσμο στην κυριαρχία του Θεού, ο Σατανάς πήγε τον Ιησού σε ένα όρος 
όπου του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης, και Του είπε: «Συ λοιπόν εάν 
προσκυνήσης ενώπιόν μου, σου θέλουσιν είσθαι πάντα» (Λουκά 4/δ’ 7). 
Ο Σατανάς προσπάθησε να αποσπάσει τον Χριστό από τον Θεϊκό Του 
σκοπό δελεάζοντας Τον με λαμπρότητα και δόξα, με ελάχιστο αντίτιμο 
μία υπόκλιση. Για μία ακόμη φορά προσπάθησε να λάβει την λατρεία που 
δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει στον ουρανό.  
Προσέξτε πώς αντέκρουσε ο Χριστός τον πειρασμό. «Ύπαγε οπίσω μου, 
Σατανά διότι είναι γεγραμμένον, θέλεις προσκυνήσει Κύριον τον Θεόν 
σου και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει» (εδ. 8). Για μία ακόμη φορά ο Λό-
γος του Θεού Τον βοηθάει. Ο Χριστός είχε πει μέσω του Μωυσή, «Άκουε, 
Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον 
τον Θεόν σου… Κύριον τον Θεόν σου θέλεις φοβείσθαι και αυτόν θέλεις 
λατρεύει» (Δευτ. 6/ς’ 4,5,13). Στα ψέματα και στα τεχνάσματα του Σατανά 
πρέπει να απαντάμε με πλήρη πίστη και υπακοή στον Θεό. 
ΣΚΕΨΗ: Όλοι έχουμε αντιμετωπίσει τον πειρασμό να συμβιβάσουμε την πίστη μας, 
ακόμη και σε μικρά ζητήματα. Η δουλειά μας, οι εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπι-
στήμιο, η προαγωγή, μπορεί να απαιτούν συμβιβασμό όσον αφορά το Σάββατο. Μέχρι 
ποιο σημείο μπορείτε να διαπραγματευτείτε; Αξίζει να ενδώσετε; 



Πέμπτη 9 Απριλίου 
 

ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ 
 

Ο Λουκάς και ο Ματθαίος εξιστορούν με αντίστροφη σειρά τον δεύτερο 
και τον τρίτο πειρασμό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας απα-
σχολήσει. Το βασικό σημείο είναι η νίκη του Ιησού επί του Σατανά, κάτι 
που διακηρύττουν και οι δύο ευαγγελιστές. Το σπουδαίο μήνυμα που 
βγαίνει από την μελέτη των πειρασμών είναι ότι ο Ιησούς Χριστός δοκι-
μάστηκε ως Άνθρωπος όπως εμείς, αλλά δεν αμάρτησε (Εβρ. 4/δ’ 15). 
Με τη νίκη Του σε κάθε πειρασμό, με τον θρίαμβό Του επί του Σατανά, με 
τον Λόγο του Θεού στο στόμα Του, και με τη δύναμη που αντλούσε από 
τον Ουρανό μέσω της προσευχής, ο Ιησούς διακήρυττε την βασιλεία του 
Θεού.  
Διαβάστε Λουκά 4/δ’ 9-13 και Ματθ. 4/δ’ 5-7. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τα 
Γραπτά για να αντικρούσει τους δύο πρώτους πειρασμούς. Στον τρίτο 
πειρασμό, ο Σατανάς χρησιμοποιεί τα Γραπτά. Πώς ανταποκρίνεται ο 
Ιησούς;  
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
Ο Σατανάς οδηγεί τον Ιησού στην άκρη του ναού της Ιερουσαλήμ, στο 
πιο ιερό μέρος της Ιουδαϊκής θρησκείας. Η πόλη της Σιών, ο ναός όπου ο 
Θεός κατοικεί με τον λαό του, γίνεται το μέρος όπου ο Σατανάς μάχεται 
τον Ιησού. Το «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού» λέγεται για μία ακόμη φορά 
από τον Σατανά. Προσέξτε ουσιαστικά τι λέει, «Εάν ο Θεός είναι πράγματι 
ο Πατέρας σου, και εάν η αποστολή σου είναι εξουσιοδοτημένη από Εκεί-
νον, θα το εξακριβώσεις εάν ρίξεις τον εαυτό σου. Εάν είσαι, τότε σίγουρα 
ο Θεός δεν θα σε αφήσει να χτυπήσεις». Και ανέφερε από τα Γραπτά τα 
εξής: «Εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου, διά να σε 
διαφυλάξωσι» (Λουκά 4/δ’ 10). Ο Σατανάς γνωρίζει τα Γραπτά αλλά τα 
παρερμηνεύει. Ήθελε να πέσει ο Ιησούς στην παγίδα να δοκιμάσει τον 
Θεό. Ο Θεός πράγματι υποσχέθηκε προστασία μέσω των αγγέλων Του, 
αλλά μόνο στα πλαίσια του θελήματός Του, όπως στην περίπτωση του 
Δανιήλ και των συντρόφων Του. Ο Ιησούς αντέκρουσε τα λόγια του Σα-
τανά χρησιμοποιώντας και πάλι τα Γραπτά, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει 
να πειράζουμε τον Θεό (εδ. 12). Το καθήκον μας είναι να αφεθούμε στο 
θέλημα του Θεού και να εμπιστευθούμε σε Εκείνον τα υπόλοιπα. Προ-
σέξτε τέσσερις σημαντικές βιβλικές διδασκαλίες για τον πειρασμό: (1) Κα-
νείς δεν είναι ελεύθερος από τους πειρασμούς, (2) ο Θεός επιτρέπει τους 
πειρασμούς αλλά μας δίνει και την δύναμη να αντισταθούμε σ’ αυτούς, 
(3) οι πειρασμοί δεν εμφανίζονται πάντα με τον ίδιο τρόπο, (4) κανείς δεν 
πειράζεται πάνω από τις δυνάμεις του (Α’ Κορ. 10/ι’ 13). 



Παρασκευή 10 Απριλίου        Δύση ηλίου: 19:55’  
 

Περαιτέρω μελέτη:  
«Αν ο Ιωσήφ και η Μαρία διατηρούσαν πάντοτε τη στενή επαφή με το 
Θεό μέσο της προσευχής και της μελέτης, θα είχαν αναγνωρίσει την ιερό-
τητα της αποστολής τους και δεν θα είχαν χάσει τον Ιησού από τα μάτια 
τους. Με μιας μέρας την αμέλεια έχασαν το Σωτήρα, αλλά αυτή η αμέλεια 
τους στοίχισε τρεις μέρες εναγώνιας αναζήτησης για να Τον βρουν. Το 
ίδιο συμβαίνει και με μας. Με μάταιες συζητήσεις, επικριτικές ομιλίες, ή 
την παραμέληση της προσευχής, μπορούμε σε μία μέρα να χάσουμε την 
παρουσία του Σωτήρα και πιθανό να χρειασθεί πολυήμερη εναγώνια α-
ναζήτηση μέχρι να Τον ξαναβρούμε και να κερδίσουμε πάλι την ειρήνη 
που χάσαμε.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 56,57. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ο πειρασμός καθαυτός δεν είναι αμαρτία. Σύμφωνα μάλιστα με την 
Αγία Γραφή ο πειρασμός επιβεβαιώνει την επίτευξη της αγιοσύνης. Υ-
πάρχει διαφορά μεταξύ του να πειραστείς και του να πέσεις στην αμαρτί-
α. Ποιο είναι το δικό μας καθήκον όσον αφορά το να αποφύγουμε τον 
πειρασμό; 
2.  Ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας γνωρίζουμε ότι στο παρασκή-
νιο διαδραματίζεται η Μεγάλη Διαμάχη, τόσο στη γη όσο και στον ουρα-
νό. Ποια εδάφια της Αγίας Γραφής φανερώνουν την ύπαρξη της Μεγάλης 
Διαμάχης και πώς μας βοηθούν να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει στον κό-
σμο μας;  
3.  Αναφέρετε ορισμένα ισχυρά εδάφια της Αγίας Γραφής για νίκη κατά 
των πειρασμών. Γιατί, παρά τις υποσχέσεις, είναι εύκολο να ενδώσουμε 
στον πειρασμό; 
4.  Στην μελέτη μας αυτήν την εβδομάδα είδαμε ότι «όταν αμφισβητούμε 
τον Λόγο του Θεού κάνουμε το πρώτο βήμα για να ενδώσουμε στον πει-
ρασμό.» Γιατί συμβαίνει αυτό; 
5.  Πώς μπορεί η ειδωλολατρία να γίνει πιο δυσδιάκριτη από ότι η προ-
σκύνηση και η λατρεία σε κάτι άλλο πέρα από τον Κύριο; 


