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21 Μαΐου – 27 Μαΐου                                     Σάββατο απόγευμα 
 

9. ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  
(ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ) 

 

 
 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον 
Ιησούν, λέγοντες, Τις άρα είναι μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των 
ουρανών;» Ματθαίο 18/ιη’ 1. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εκκλ. 9/θ’ 10, 
Ματθ. 18/ιη’ 1-4, Ματθ. 18/ιη’ 21-35, 19/ιθ’ 16-30, Γαλ. 3/γ’ 21,22, 
Ματθ. 19/ιθ’ 27. 
 
Το περιβάλλον και η κοινωνία στην οποία ζούμε συνθέτουν τις αξί-
ες, τα πιστεύω και τη συμπεριφορά μας. Είτε μεγαλώσαμε σε μία 
μεγαλούπολη είτε σε ένα χωριό, το περιβάλλον και η κοινωνία στην 
οποία μεγαλώσαμε επηρέασαν κατά μεγάλο μέρος την ταυτότητά 
μας. Ακόμη κι αν αλλάξουμε περιβάλλον, πάντα θα φέρουμε τα 
γνωρίσματα του τόπου στον οποίο μεγαλώσαμε. 
Δυστυχώς, ως ένα σημείο, οι περισσότερες κοινωνίες έρχονται σε 
αντίθεση με τις αρχές της βασιλείας του Θεού. Μη ξεχνάμε ότι ο 
κόσμος μας είναι έκπτωτος, και έτσι οι αξίες, η ηθική και οι συνή-
θειές του αντικατοπτρίζουν την έκπτωτη αυτή κατάσταση. Ωστόσο 
δεν είναι εύκολο για εμάς να το αντιληφθούμε επειδή έχουμε επη-
ρεαστεί από την κοινωνία και το περιβάλλον μας.  
Ο Θεός θέλει να μας δείξει τις αρχές, την ηθική και τα κριτήρια της 
βασιλείας Του. Όπως θα δούμε όμως αυτήν την εβδομάδα, οι αρ-
χές αυτές και τα κριτήρια πολλές φορές διαφέρουν ριζικά μ’ αυτά 
στα οποία έχουμε μεγαλώσει. Και αυτό ήταν κάτι που και οι μαθη-
τές έπρεπε να διδαχθούν.  
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Κυριακή 22 Μαΐου 
 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ 
 
Και σε ποιον δεν αρέσουν τα μεγαλεία; Ποιος δεν θέλει να είναι 
σπουδαίος και να κάνει σπουδαία πράγματα; Αυτή η επιθυμία δεν 
είναι απαραίτητο να είναι πάντοτε εγωιστική ή αλαζονική. Μπορεί 
απλώς να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, ελπίζοντας ότι αυτό 
που κάνεις θα βοηθήσει τους άλλους. (Δείτε επίσης Εκκλ. 9/θ’ 10.) 
Το πρόβλημα ωστόσο βρίσκεται στο πώς ορίζουμε το «μεγαλείο». 
Ως αμαρτωλοί πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε αυτή την έννοια 
εντελώς διαφορετικά απ’ ότι ο Θεός.  
Διαβάστε Ματθ. 18/ιη’ 1-4. Σύμφωνα με τον Ιησού, ποιο είναι το 
πραγματικό μεγαλείο, και πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη 
ζωή μας; 
……………..……………………………………………………………… 
Προκειμένου να δώσει τον πραγματικό ορισμό του «μεγαλείου», ο 
Ιησούς κάλεσε ένα παιδί και είπε, «Όστις λοιπόν ταπεινώση εαυτόν 
ως το παιδίον τούτο, ούτος είναι ο μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των 
ουρανών» (εδ. 4). Ο Ιησούς δεν μίλησε για σπουδαίους κήρυκες, 
επαγγελματίες ή φιλάνθρωπους. Το μεγαλείο στα μάτια του Θεού 
έχει να κάνει με την καρδιά και όχι με τα επιτεύγματα, παρότι η 
καρδιά σίγουρα επηρεάζει τις πράξεις μας.  
Προσέξτε ότι ο ορισμός που δίνει ο Ιησούς για το μεγαλείο δεν έχει 
καμία σχέση μ’ αυτόν που δίνει ο κόσμος. Άλλωστε ποιος αποφα-
σίζει μία μέρα να γίνει ταπεινός σαν ένα μικρό παιδί; Μας φαίνεται 
παράξενο, και αυτό γιατί έχουμε επηρεαστεί από τις αρχές, τις έν-
νοιες, και τις απόψεις αυτού του κόσμου. Τι σημαίνει να είμαι τα-
πεινός όπως ένα μικρό παιδί; Μία από τις ενδείξεις της ταπεινο-
φροσύνης είναι η υπακοή, το να βάζουμε τον Λόγο του Θεού πάνω 
από το θέλημά μας. Εάν βρισκόμαστε στον λάθος δρόμο της ζωής 
είναι επειδή βρισκόμαστε στο δικό μας μονοπάτι. Η λύση είναι α-
πλή: πρέπει να ταπεινωθούμε και να επιστρέψουμε στο μονοπάτι 
του Θεού μέσα από την υπακοή στον Λόγο Του. Εάν ο Αδάμ και η 
Εύα παρέμεναν ταπεινοί, δεν θα είχαν αμαρτήσει. Είναι αξιοσημεί-
ωτο το γεγονός ότι τόσο το δέντρο της ζωής όσο και το δέντρο της 
γνώσεως του καλού και του κακού, βρίσκονταν και τα δύο στα μέ-
σα του κήπου. Η αιώνια ζωή με τον αιώνιο θάνατο δεν απέχουν 
πολύ. Η διαφορά έγκειται στην ταπεινοφροσύνη.  
ΣΚΕΨΗ: Ποιες απόψεις και συμπεριφορές έχουμε εξαιτίας της ε-
παφής μας με τον κόσμο, που είναι αντίθετες με τον Λόγο του 
Θεού; Συζητήστε το.  
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Δευτέρα 23 Μαΐου 
 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ 
 
Μία από τις χειρότερες συνέπειες της αμαρτίας φαίνεται στις δια-
προσωπικές σχέσεις. Από τότε που ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα 
(Γέν. 3/γ’ 12) μέχρι και σήμερα, η ανθρώπινη φυλή έχει καταστρα-
φεί και υποβαθμιστεί από συγκρούσεις. Δυστυχώς, οι συγκρούσεις 
αυτές δεν περιορίζονται μόνο έξω στον κόσμο αλλά υπάρχουν και 
μέσα στην εκκλησία. 
Διαβάστε Ματθ. 18/ιη’ 15-35. Τι μας λέει ο Ιησούς εδώ; Γιατί δεν 
ακολουθούμε τα λόγια Του; 
……………………………………………………………………………. 
Ας το παραδεχτούμε: είναι ευκολότερο να παραπονεθείς για κά-
ποιον πίσω από την πλάτη του, παρά να του μιλήσεις ευθέως για 
το θέμα. Ο Ιησούς μάς διδάσκει να πάμε στο άτομο που μας έχει 
πληγώσει και να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση 
μας μαζί του. Στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι 
δεκτικό, τότε δίνονται περαιτέρω οδηγίες.  
«Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί 
είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών» (Ματθ. 18/ιη’ 20). Προσέξτε τα πλαί-
σια στα οποία ειπώθηκαν αυτά τα λόγια. Αφορούν το τι πρέπει να 
κάνουμε για την αποκατάσταση, και ας έχουμε την τάση να βλέ-
πουμε το εδάφιο γενικότερα. Ο Ιησούς λέει πως το Άγιο Πνεύμα 
είναι ανάμεσα στους πιστούς που συγκεντρώνονται για την αποκα-
τάσταση ενός αδελφού. Αυτό είναι το όμορφο έργο της Λύτρωσης, 
η οποία ξεκινάει κάνοντας με ταπεινοφροσύνη το σωστό και μιλώ-
ντας απευθείας με το πρόσωπο που μας έχει πληγώσει. Και αυτό, 
δείχνει το μεγαλείο όσων το εφαρμόζουν. 
Διαβάστε ξανά Ματθ. 18/ιη’ 21-35. Ποιο σημαντικό σημείο τονίζει ο 
Ιησούς; 
……………………………………………………………………………. 
Όταν ο Ιησούς λέει να συγχωρήσεις «εβδομηκοντάκις επτά» στην 
πραγματικότητα λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματήσεις να συγ-
χωρείς κάποιον. Ο Ιησούς είναι πολύ σαφής σχετικά με την ανάγκη 
της συγχώρησης, όχι μόνο για τους άλλους αλλά και για το δικό 
σου καλό. Προσέξτε πόσο έντονη παραβολή χρησιμοποιεί. Άλλω-
στε το Ευαγγέλιο πραγματεύεται τη συγχώρεση (δείτε Έξ. 32/λβ’ 
32, Πράξ. 5/ε’ 31, Κολ. 1/α’ 14), όμως εάν δεν συγχωρούμε τους 
άλλους όπως μας συγχωρεί ο Θεός, θα έχουμε τρομερές επιπτώ-
σεις. 
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ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό να κοιτάζουμε στον Σταυρό και στη 
συγχώρεση που λάβαμε λόγω αυτού; Εάν ο Θεός μας συγχώρησε 
με αυτό το τίμημα, πώς μπορούμε κι εμείς να συγχωρούμε τους 
άλλους, όσο δύσκολο κι αν είναι; 
 
Τρίτη 24 Μαΐου 
 

ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
 
Διαβάστε Ματθ. 19/ιθ’ 16-30. Ως Χριστιανοί της Καινής Διαθήκης, 
πώς μπορούμε να σχετιστούμε μ’ αυτήν την ιστορία; Τι μπορούμε 
να διδαχθούμε από αυτήν; 
……………………………………………………………………………. 
Μπορεί να μη γνωρίζουμε πολλά γι’ αυτόν τον άνδρα, ωστόσο μας 
δίνεται η εικόνα ότι ήταν πλούσιος, (δείτε Λουκά 18/ιη’ 18) και πολύ 
σχολαστικός με την τήρηση του νόμου του Θεού. Επίσης, είχε συ-
νειδητοποιήσει ότι κάτι του έλειπε. Η ιστορία του μας θυμίζει λίγο 
την ιστορία του Μαρτίνου Λούθηρου, ο οποίος αν και ήταν ευσεβής 
μοναχός, δεν ήταν ικανοποιημένος με την πνευματική του ζωή και 
αποζητούσε την βεβαιότητα της σωτηρίας. Και στις δύο περιπτώ-
σεις αισθάνθηκαν πως το μεγάλο κενό που είχαν με τον Θεό δεν 
μπορούσε να καλυφθεί με τα δικά τους έργα. 
«Ο άρχοντας εκείνος υπολόγιζε πολύ στην προσωπική του δικαιο-
σύνη. Ουσιαστικά δεν πίστευε ότι υστερούσε σε τίποτε και όμως 
δεν ήταν εντελώς ικανοποιημένος. Αισθανόταν πως κάτι του έλει-
πε. Δεν θα μπορούσε άραγε ο Ιησούς να τον ευλογήσει, όπως ευ-
λόγησε τα μικρά παιδιά και να ικανοποιήσει αυτήν την ψυχική του 
ανάγκη;» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 488. 
Κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι σ’ αυτήν την ιστορία ο Ιησούς 
διδάσκει τηn σωτηρία εξ έργων. Εξάλλου στο Ματθ. 19/ιθ’ 17 ο 
Ιησούς λέει, «Αλλ’ εάν θέλης να εισέλθης εις την ζωήν, φύλαξον 
τας εντολάς». Αυτό το εδάφιο, μεμονωμένο, υποστηρίζει την πα-
ραπάνω άποψη. Υπάρχουν όμως πολλά εδάφια, ιδιαίτερα στα 
γραπτά του Παύλου, όπου φαίνεται ότι ο νόμος δεν σώζει παρά 
μόνο δείχνει την ανάγκη μας για σωτηρία (δείτε Ρωμ. 3/γ’ 28, Γαλ. 
3/γ’ 21,22, Ρωμ. 7/ζ’ 7). Αντιθέτως, ο Ιησούς προσπάθησε να δείξει 
σ’ αυτόν τον άνδρα την ανάγκη που είχε για κάτι περισσότερο από 
αυτό που έκανε. Άλλωστε εάν η τήρηση του νόμου αρκούσε, τότε 
αυτός ο άνδρας θα είχε ήδη σωθεί μιας και ήταν πολύ συνεπής με 
την τήρησή του. Το ευαγγέλιο πρέπει να εισχωρήσει στην καρδιά, 
να φτάσει μέχρι τα είδωλα της ψυχής, και οτιδήποτε εμποδίζει τη 
σχέση μας με τον Θεό πρέπει να εξαλειφθεί. Σ’ αυτήν την περί-
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πτωση, ήταν τα χρήματα. Ο Ιησούς αναφέρει πόσο δύσκολο είναι 
ένας πλούσιος να σωθεί, αλλά ο Λουκάς, μετά από αυτή τη συνά-
ντηση καταγράφει μία υπέροχη ιστορία σχετικά (δείτε Λουκά 19/ιθ’ 
1-10). 
ΣΚΕΨΗ: Εάν εσείς κάνατε στον Ιησού την ίδια ακριβώς ερώτηση, 
τι νομίζετε ότι θα σας απαντούσε; 
 

Τετάρτη 25 Μαΐου 
 

«ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ;» 
 

Τι γίνεται μετά το περιστατικό με τον πλούσιο άρχοντα;  
«Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, Ιδού, ημείς αφήκαμεν 
πάντα και σοι ηκολουθήσαμεν, τι λοιπόν θέλει είσθαι εις ημάς;» 
(Ματθ. 19/ιθ’ 17). 
Δεν μας αναφέρεται τι ήταν εκείνο που έκανε τον Πέτρο να κάνει 
αυτήν την ερώτηση, αλλά θα μπορούσε να συσχετιστεί με την α-
πομάκρυνση του άρχοντα από τον Ιησού. Φαίνεται ότι ο Πέτρος 
θέλει να δείξει πως, σε αντίθεση με αυτόν τον άνδρα και τους άλ-
λους που Τον απέρριψαν, εκείνος και οι υπόλοιποι μαθητές τα ά-
φησαν όλα για τον Ιησού. Παρέμειναν πιστοί σ’ Αυτόν παρά το 
προσωπικό κόστος. Έτσι προκύπτει η ερώτηση, «Τι λοιπόν θέλει 
είσθαι εις ημάς;» 
Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η ερώτηση έδειχνε 
πόσο σκληρόκαρδοι και πνευματικά άκαμπτοι ήταν οι μαθητές. 
Από την άλλη, γιατί να μην κάνει αυτήν την ερώτηση ο Πέτρος; Για-
τί να μην αναρωτηθεί ποιο θα ήταν το όφελος που ακολουθούσε 
τον Ιησού; Εξάλλου η ζωή εδώ είναι σκληρή, ακόμη και γι’ αυτούς 
που τους έρχονται όλα βολικά. Όλοι έχουμε τραύματα, και έχουμε 
βιώσει απογοητεύσεις και πόνο. Η ζωή είναι ένας αγώνας, και το 
καλό πολλές φορές, είναι λιγότερο από το κακό. Η ερώτηση του 
Πέτρου λοιπόν, είναι απολύτως κατανοητή. Τι θα κερδίσουμε εμείς 
που ακολουθούμε τον Ιησού; Τι πρέπει να περιμένουμε από την 
αφοσίωση που μας ζήτησε ο Ιησούς να δείξουμε; 
Πώς απάντησε ο Ιησούς στην ερώτηση; (δείτε Ματθ. 19/ιθ’ 28,29, 
20/κ’ 1-16) 
……………………………………..……………………………………… 
……………………………………..……………………………………… 
Ο Ιησούς δεν επέπληξε τον Πέτρο για την ερώτηση. Του απάντησε, 
και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παραβολή των μισθωτών. Πολ-
λές συζητήσεις έχουν γίνει γύρω από τη σημασία αυτής της παρα-
βολής, ωστόσο το βασικό της μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Θα λάβετε 
από τον Ιησού εκείνο το οποίο σας υποσχέθηκε. 



67 
 

ΣΚΕΨΗ: Τι θα απαντούσατε εάν κάποιος σας ρωτούσε, «Τι θα 
κερδίσω εάν υπηρετήσω τον Ιησού;» 
 

Πέμπτη 26 Μαΐου 
 

«ΔΥΝΑΜΕΘΑ» 
 

Για να κατανοήσουμε σωστά την ιστορία για τον Ιάκωβο, τον Ιωάν-
νη και τη μητέρα τους στο Ματθ. 20/κ’ 20-27, πρέπει πρώτα να 
διαβάσουμε Λουκά 9/θ’ 51-56. Αυτό το περιστατικό συνέβη όταν ο 
Ιησούς και οι μαθητές Του πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ, μέρες πριν 
τα δύο αδέρφια ζητήσουν από τον Ιησού τις πρώτες θέσεις στη 
βασιλεία Του. 
Πόσο έτοιμοι ήταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης να καθίσουν δεξιά και 
αριστερά του Ιησού; 
..…………………………………………………………………………… 
Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί βροντής, ανησυχούσαν περισσό-
τερο για το μέλλον τους παρά για τη σωτηρία των γύρω τους, πα-
ρότι είχαν ήδη σταλεί να ευαγγελίσουν στις γύρω περιοχές. Υπό 
μία έννοια, αυτή η ιστορία παρουσιάζει ομοιότητες με την ερώτηση 
του Πέτρου. Δείτε προσεκτικά την απάντηση του Ιησού: «Δεν εξεύ-
ρετε τι ζητείτε, δύνασθε να πίητε το ποτήριον, το οποίον εγώ μέλλω 
να πίω, και να βαπτισθήτε το βάπτισμα, το οποίον εγώ βαπτίζο-
μαι;» (Ματθ. 20/κ’ 22). Με άλλα λόγια, αν θέλει κάποιος να έχει μέ-
ρος στη μελλοντική δόξα του Ιησού, πρέπει πρώτα να λάβει μέρος 
στη θλίψη και στο θάνατό Του, κάτι το οποίο οι δύο αδερφοί ούτε 
περίμεναν ούτε ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν. Το γεγονός ότι 
απάντησαν αμέσως «Δυνάμεθα» (Ματθ. 20/κ’ 22), αποδεικνύει 
πως δεν είχαν καταλάβει για ποιο πράγμα τους προειδοποιούσε ο 
Ιησούς. Θα το καταλάβαιναν αργότερα. 
Εδώ βλέπουμε μία ενδιαφέρουσα αντίθεση, κάτι που αξίζει να 
σκεφθούμε. Μας έχουν δοθεί υπέροχες υποσχέσεις, ακόμη και αι-
ώνια ζωή (Ματθ. 19/ιθ’ 29), εάν ακολουθήσουμε τον Ιησού. Την 
ίδια στιγμή, η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα πως σ’ αυτόν τον κόσμο 
το να ακολουθήσουμε τον Ιησού έχει ένα κόστος που ορισμένες 
φορές είναι πολύ μεγάλο. Ο Ίδιος ο Ιησούς είπε αργότερα στον 
Πέτρο ότι θα είχε μαρτυρικό θάνατο (δείτε Ιωάν. 21/κα’ 18,19). 
Πολλοί πιστοί στο παρελθόν, αλλά ακόμη και σήμερα, πλήρωσαν 
μεγάλο τίμημα που ακολούθησαν τον Ιησού. Μάλιστα καλό θα ήταν 
να αναρωτηθούμε μη και τυχόν κάνουμε κάποιο λάθος εάν δεν έ-
χουμε πληρώσει κάποιο τίμημα που ακολουθούμε τον Κύριο. 
ΣΚΕΨΗ: Τι σας έχει στοιχίσει η απόφασή σας να ακολουθήσετε 
τον Ιησού; 
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Παρασκευή 27 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:38’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: 
Πολλοί ισχυρίζονται ότι μπορούμε να διδαχθούμε την ηθική μέσα 
από τη φύση. Ως Χριστιανοί πιστεύουμε ότι η φύση είναι το «Δεύ-
τερο Βιβλίο» του Θεού, και έτσι υπό μία έννοια μπορούμε να δε-
χτούμε ότι υπάρχει μία δόση αλήθειας σ’ αυτόν τον ισχυρισμό. Για 
παράδειγμα, δείτε Ρωμ. 1/α’ 18-32. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε 
πως ο κόσμος μας είναι αμαρτωλός και πως προσπαθούμε να τον 
αντιληφθούμε μέσα από τον αμαρτωλό νου μας. Γι’ αυτό και δεν 
πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι μπορεί να βγάλουμε λά-
θος ηθικά συμπεράσματα από τη φύση. Για παράδειγμα, ένας από 
τους πιο ηθικούς στην αρχαιότητα, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, μί-
λησε για τη δουλεία βασιζόμενος στη δική του κατανόηση της φύ-
σης. Για εκείνον η φύση φανέρωνε δύο κοινωνικές τάξεις ανθρώ-
πων, εκ των οποίων η μία «ήταν υποδεέστερη της άλλης… όπως 
τα ζώα σε σχέση με τον άνθρωπο.» Έτσι, για εκείνους της πρώτης 
τάξης «η υποδουλωμένη ζωή είναι προς όφελος τους.» Αυτό είναι 
ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε 
για το πώς οι κοσμικές αρχές, αξίες και απόψεις έρχονται σε αντι-
παράθεση με τη βασιλεία του Θεού. Έτσι, μόνο στον Λόγο του 
Θεού μπορούμε να βρούμε τις ηθικές αξίες και αρχές που θα διέ-
πουν τη ζωή μας. 
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ο Ιησούς μας καλεί να συγχωρέσουμε όλους όσους μας έχουν 
πληγώσει. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε να τους συγχωρήσου-
με; 
2.  Συζητήστε για τη διαφορά μεταξύ των αξιών της κοινωνίας και 
των αξιών της Αγίας Γραφής. Πώς πρέπει, ως Χριστιανοί, να αντι-
μετωπίσουμε αυτές τις διαφορές; 
3.  Ως Αντβεντιστές πιστεύουμε ότι πρέπει να υπακούμε στο νόμο 
του Θεού και στις Δέκα Εντολές. Ωστόσο, τι πρέπει να διδαχθούμε 
από την ιστορία του πλούσιου νέου όσον αφορά το ότι ο αληθινός 
Χριστιανισμός περιλαμβάνει περισσότερα από ό,τι την υπακοή 
στον νόμου του Θεού; 


