3 Ιουνίου – 9 Ιουνίου

Σάββατο απόγευμα

11. ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επαγγελλόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ
αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς· διότι από όντινα νικάταί τις, τούτου και δούλος γίνεται.» Β’ Πέτρου 2/β’ 19.
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Πέτρ. 2/β’ 122, Ιωάν. 8/η’ 34-36, Ματθ. 12/ιβ’ 43-45, Ιούδα 4-19, Γέν. 18/ιη’ 1633.
Στην πρώτη του επιστολή, με έντονο ποιμενικό ενδιαφέρον, ο Πέτρος προσπάθησε να ενθαρρύνει τους πιστούς στις θλίψεις και
τους διωγμούς που αντιμετώπιζαν. Παρότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς το είδος των διωγμών, ξέρουμε πως αντιμετώπιζαν τρομερές
δυσκολίες καθώς η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία προσπαθούσε να εξαλείψει το κίνημα των «Χριστιανών».
Ο Σατανάς όμως άνοιξε δύο μέτωπα επίθεσης. Εξωτερικά, υπήρχε
ο διωγμός. Αλλά και στο εσωτερικό της, η εκκλησία είχε να αντιμετωπίσει μία ακόμη πιο επικίνδυνη απειλή, τους ψευδοδιδασκάλους
«οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 1)
στην εκκλησία. Και το χειρότερο, όπως προειδοποίησε ο Πέτρος,
ήταν ότι «πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών»
(Β’ Πέτρ. 2/β’ 2).
Ποιες ήταν αυτές οι διδασκαλίες για τις οποίες προειδοποίησε ο
Πέτρος; Πώς τις αντιμετώπισε και τι μπορούμε να διδαχθούμε από
τις προειδοποιήσεις του, όταν αντιμετωπίζουμε και εμείς παρόμοιους κινδύνους;
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Κυριακή 4 Ιουνίου
ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
Πολλές φορές, εξιδανικεύουμε την πρώτη εκκλησία και πιστεύουμε
ότι η ειρήνη και η αρμονία χαρακτήριζαν τις σχέσεις των πρώτων
πιστών. Αυτό ωστόσο είναι λάθος. Ακόμη και με τον Ιησού κοντά
τους, η εκκλησία αντιμετώπιζε δυσκολίες στο εσωτερικό της (σκεφτείτε τον Ιούδα). Όπως βλέπουμε στις επιστολές της Καινής Διαθήκης, τα περισσότερα προβλήματα ήταν αποτέλεσμα ψευδών
διδασκαλιών από το εσωτερικό της εκκλησίας. Η πρώτη εκκλησία
δεν αντιμετώπιζε μόνο διωγμούς, αλλά και εσωτερικά προβλήματα.
Σ’ αυτήν την επιστολή, ο Πέτρος ασχολείται με κάποιες από αυτές
τις εσωτερικές προκλήσεις. Ποιες είναι; «Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς Δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν· και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή· και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν
μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει.» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 1-3).
Είναι ολοφάνερο πως δεν υπήρχε εσωτερική ειρήνη και αρμονία
μεταξύ των πιστών!
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 1-3, 10-22. Για ποιο πράγμα μας προειδοποιεί εδώ ο Πέτρος; Ποιες ψευδείς διδασκαλίες διαδίδονταν στην
εκκλησία;
………..……………………………………………………………………
Στη Β’ Πέτρ. 2/β’ 1 βλέπουμε τον λόγο για τον οποίο ο Κύριος ενέπνευσε τον Πέτρο να γράψει αυτήν την επιστολή. Τους προειδοποίησε για την ύπαρξη ψευδοδιδασκάλων, όπως υπήρχαν και
ψευδοπροφήτες στο παρελθόν. Ο Πέτρος κατηγορεί αυτούς τους
διδασκάλους για «αιρέσεις απωλείας» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 1) ότι οδηγούν
στη δουλεία της διαφθοράς (Β’ Πέτρ. 2/β’ 19) καθώς και για άλλα
πολλά πράγματα. Από όσα έγραψε, βλέπουμε πως αυτές ήταν
πραγματικά επικίνδυνες διδασκαλίες και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο αντέδρασε κατ’ αυτόν τον τρόπο.
ΣΚΕΨΗ: Προσέξτε πόσο έντονα αντιδρά ο Πέτρος σ’ αυτές τις
ψευδείς διδασκαλίες. Τι μας δείχνει αυτό για το πόσο σημαντική
είναι η αλήθεια; Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τις προσπάθειες ορισμένων να φέρουν λανθασμένα δόγματα στην εκκλησία;
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Δευτέρα 5 Ιουνίου
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
«Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας
επιθυμίας της σαρκός, με τας ασελγείας, εκείνους οίτινες τωόντι
απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 18). Για ποιο
πράγμα προειδοποιεί εδώ ο Πέτρος τους αναγνώστες του; Τι λέει
στο εδ. 19 που εξηγεί την ανησυχία του; Ποια είναι η σημασία του
όρου «ελευθερίαν»;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Με όσο το δυνατόν εντονότερο τρόπο, ο Πέτρος προειδοποιεί τους
πιστούς για τους κινδύνους των ψευδοδιδασκάλων. Στη Β’ Πέτρ.
2/β’ 18-21 τους προειδοποιεί πως οι υποσχέσεις που τους δίνουν
για ελευθερία, στην πραγματικότητα τους οδηγούν στη δουλεία. Η
απόλυτη διαστρέβλωση του ευαγγελίου! Ελευθερία στον Χριστό
σημαίνει ελευθερία από την σκλαβιά της αμαρτίας (Ρωμ. 6/ς’ 4-6).
Ο Πέτρος τους προειδοποίησε για κάθε έννοια της ελευθερίας στον
Χριστό που κρατά τον άνθρωπο δούλο της αμαρτίας. Όπως φαίνεται, ο Πέτρος είχε να αντιμετωπίσει μία αίρεση που οδηγούσε σε
υποδούλωση στην αμαρτία.
Διαβάστε Ιωάν. 8/η’ 34-36. Πώς τα λόγια του Χριστού μάς βοηθάνε
να καταλάβουμε τα λόγια του Πέτρου;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Ό,τι κι αν έλεγαν αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι, οδηγούσαν τους ανθρώπους που μόλις είχαν δεχτεί τον Ιησού ως Κύριό τους, πίσω
στον παλιό αμαρτωλό τρόπο ζωής. Ένα είδους ευαγγελίου φθηνής
χάρης που υποβάθμισε την ανάγκη για αγνότητα και αγιότητα, και
τους οδηγούσε στην «διαφθορά» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 19) του κόσμου
από την οποία μόλις είχαν διαφύγει. Γι’ αυτό και ο Πέτρος μίλησε
τόσο έντονα ενάντια σ’ αυτές τις διδασκαλίες και προειδοποίησε για
τα αποτελέσματα αυτών που θα ακολουθούσαν.
ΣΚΕΨΗ: Πώς κατανοείτε την ελευθερία στον Χριστό; Από τι σας
έχει ελευθερώσει ο Χριστός;
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Τρίτη 6 Ιουνίου
«Ο ΚΥΩΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΞΕΡΑΣΜΑ»
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 17-22 και Ματθ. 12/ιβ’ 43-45. Ποιοι κίνδυνοι
παραμονεύουν για κάποιον που από τον Χριστιανισμό επιστρέφει
στον παλιό τρόπο ζωής του;
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
...…………………………………………………………………………...
Ο Πέτρος ανησυχούσε ιδιαίτερα για την κατάληξη εκείνων που οι
ψευδοδιδάσκαλοι οδηγούσαν πίσω στις παλιές τους αμαρτίες (Β’
Πέτρ. 2/β’ 18). Οι ψευδοδιδάσκαλοι υπόσχονταν ελευθερία, όμως
όπως τόνισε ο Πέτρος, η ελευθερία που υπόσχονταν ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη από την ελευθερία που υπόσχεται ο Ιησούς σε
εκείνους που Τον ακολουθούν. Προσέξτε πόσο σοβαρή είναι η
προειδοποίησή του. Καλύτερα θα ήταν να μην είχαν γνωρίσει «την
οδόν της δικαιοσύνης» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 21), παρά αφού την γνώρισαν
να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο ζωής. Φυσικά, όλοι ξέρουμε
ιστορίες ανθρώπων που ενώ άφησαν τον Κύριο, επέστρεψαν ξανά.
Και ξέρουμε πως ο Κύριος τούς δέχεται πίσω με ιδιαίτερη χαρά.
(Δείτε Λουκ. 15/ιε’ 11-32.) Το ότι φεύγουν είναι δυσάρεστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ο Πέτρος παρομοιάζει αυτήν την κατάσταση με
την άσχημη εικόνα του σκύλου που επιστρέφει στον εμετό του. Πιθανόν εσκεμμένα ηχούν στη Β’ Πέτρ. 2/β’ 20 τα λόγια του Ιησού
(δείτε Ματθ. 12/ιβ’ 45, Λουκ. 11/ια’ 26). Ο Ιησούς λέει την παραβολή για κάποιον άνθρωπο που ελευθερώθηκε από ένα ακάθαρτο
πνεύμα. Το πνεύμα τριγυρνάει μόνο του και αφού δεν βρίσκει αλλού τόπο λέει, «Ας επιστρέψω εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθον»
(Ματθ. 12/ιβ’ 44). Όταν επιστρέφει τον βρίσκει κενό και τακτοποιημένο. Τότε, επιστρέφει μαζί με άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερα
από αυτό. Και όπως λέει ο Ιησούς, «και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων» (Ματθ. 12/ιβ’ 45). Ο κίνδυνος που απεικονίζει ο Ιησούς και περιγράφει ο Πέτρος, είναι υπαρκτός. Ο νέος πιστός πρέπει να βεβαιωθεί πως το Άγιο Πνεύμα
καταλαμβάνει πλέον την θέση όλων όσων κάποτε κυβερνούσαν τη
ζωή του. Εάν η συμμετοχή στην εκκλησία και η μαρτυρία της νέας
πίστης δεν αντικαταστήσουν τις παλαιότερες κοσμικές δραστηριότητες, τότε είναι πολύ εύκολο κάποιος να επιστρέψει στις παλιές
του συνήθειες.
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε ως εκκλησία να γαλουχήσουμε και να
μαθητεύσουμε τα μέλη, ιδιαίτερα τους νέους στην πίστη;
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Τετάρτη 7 Ιουνίου
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΣ
Το μήνυμα του Πέτρου στη Β’ Πέτρ. 2/β’ – 3/γ’ 7 επαναλαμβάνεται
στον Ιούδα 4-19. Όποτε ένα μήνυμα επαναλαμβάνεται στην Αγία
Γραφή σημαίνει πως ο Θεός θέλει να μεταφέρει κάτι σημαντικό. Σ’
αυτές τις παρόμοιες περικοπές, ο Πέτρος και ο Ιούδας θέλουν να
μας γνωστοποιήσουν μία σπουδαία αλήθεια: Ο Θεός έχει τον έλεγχο της κατάληξης των ασεβών. Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιούδας,
δεν μας αφήνουν καμία αμφιβολία για το πόσο στενά παρακολουθεί ο Θεός το κακό. Είτε πρόκειται για ασεβείς είτε για έκπτωτους
αγγέλους, ο Θεός παρατηρεί προσεκτικά την ανηθικότητά τους και
έχει ετοιμάσει την τιμωρία τους στην ημέρα της κρίσης (Β’ Πέτρ.
2/β’ 9,17, Ιούδα 6).
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ – 3/γ’ 7 και Ιούδα 4-19. Ποια παραδείγματα
της κρίσης του Θεού στο παρελθόν φέρνουν ο Πέτρος και ο Ιούδας
για να τονίσουν ότι ο Θεός θα αναλάβει την αμαρτία;
……………………………………………………………………………
Τα παραδείγματα που αναφέρουν ο Πέτρος και ο Ιούδας είναι, ο
Κατακλυσμός, η καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων, και το
δέσιμο αγγελικών υπάρξεων που αφανισμό (Β’ Πέτρ. 2/β’ 4-6, 3/γ’
7, Ιούδα 6,7). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έντονη είναι η αίσθηση
του οριστικού. Μπορεί στην Αγία Γραφή να διαβάζουμε σε αρκετά
σημεία για την χάρη και το έλεος του Θεού, ωστόσο, η δικαιοσύνη
Του φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη της αμαρτίας.
Οι αμαρτίες που φέρνουν αυτήν την τρομερή τιμωρία είναι: Οι αιρέσεις απωλείας, καταφρόνηση Θεϊκής εξουσίας, κυριαρχία από τη
διαφθορά, υπερήφανα λόγια ματαιότητας, μεταστροφή της χάρης
του Θεού σε ασέλγεια, απόρριψη του Ιησού ως μοναδικού Κυρίου,
βεβήλωση του σώματος, βλασφημίες αξιωμάτων δόξας (Β’ Πέτρ.
2/β’ 1,10,18,19, Ιούδα 4,8,10).
Το ενδιαφέρον είναι ότι σ’ αυτές τις περιγραφές δεν περιλαμβάνονται βίαιες πράξεις και άλλες ασέβειες, φρικαλεότητες που συχνά
μας προσβάλλουν. Αντιθέτως, αναφέρονται πιο δυσδιάκριτες αμαρτίες που ορισμένες φορές γίνονται ανεκτές από την Χριστιανική
κοινότητα. Αυτό το γεγονός πρέπει να αφυπνίσει την ανάγκη μας
για ειλικρινή μετάνοια και μεταρρύθμιση στην εκκλησία.
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 12 και Ιούδα 10. Εδώ, ο Πέτρος
και ο Ιούδας αναφέρονται σε εκείνους που αντιμετωπίζουν τον όλεθρο καθώς υποβιβάζονται σε «άλογα φυσικά ζώα» που ενεργούν βάση ενστίκτου. Πώς αντιπαραβάλλεται αυτή η περιγραφή με
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το πώς δημιούργησε αρχικά ο Θεός τον άνθρωπο, και πως μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό να συμβεί σε εσάς;
Πέμπτη 8 Ιουνίου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 6-16. Ποια άλλα παραδείγματα χρησιμοποιεί ο Πέτρος ως προειδοποίηση για τις συνέπειες της ανομίας;
…..…………………………………………………………………………
Η πρώτη αναφορά για τα Σόδομα στην Αγία Γραφή γίνεται στη
Γέν. 13/ιγ' 12,13. Ο Λωτ και ο Αβραάμ αποφάσισαν να χωρίσουν
και ο Λωτ επέλεξε την κοιλάδα του Ιορδάνη όπου «έστησε τας
σκηνάς αυτού έως Σοδόμων» (Γέν. 13/ιγ’ 12). Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι, «Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου» (Γέν. 13/ιγ’ 13). Αργότερα, όταν
ο Θεός προειδοποίησε τον Αβραάμ ότι θα κατέστρεφε τα Σόδομα,
εκείνος διαπραγματεύτηκε με τον Θεό για να μην καταστραφούν οι
πόλεις εάν θα βρισκόντουσαν σ’ αυτές έστω και 10 δίκαιοι άνθρωποι (Γέν. 18/ιη’ 16-33). Ωστόσο δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι
άνθρωποι – όπως φαίνεται από όσα συνέβησαν στους αγγελιοφόρους – και οι πόλεις καταστράφηκαν ολοκληρωτικά με μόνους διασωθέντες τον Λωτ και τις δύο κόρες του (Γέν. 19/ιθ’ 12-25).
Ο Πέτρος βγάζει δύο διδάγματα από αυτήν την ιστορία. Πρώτον,
οι δύο πόλεις αποτελούν παράδειγμα της τιμωρίας που θα έρθει
στους ασεβείς (Β’ Πέτρ. 2/β’ 6). Δεύτερον, ο Κύριος ξέρει πώς να
σώσει τους δίκαιους από την δοκιμασία (Β’ Πέτρ. 2/β’ 7-9). Στη
συνέχεια, αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά εκείνων που καταστράφηκαν στις δύο πόλεις: Ακολουθούσαν την σάρκα και κυριεύονταν από λαγνεία, καταφρονούσαν την εξουσία, ήταν τολμηροί
και αυθάδεις, και δεν δίστασαν να τολμήσουν να παρασύρουν ακόμη και τους αγγέλους (Β’ Πέτρ. 2/β’ 10,11). Αυτά τα χαρακτηριστικά μοιάζουν με την περιγραφή των ψευδοδιδασκάλων και των
ακολούθων τους. Η ιστορία του Βαλαάμ βρίσκεται στους Αρ.
22/κβ’ 1 – 24/κδ’ 25. Ο βασιλιάς του Μωάβ, ο Βαλάκ, τον εξαγόρασε για να καταραστεί τους Ισραηλίτες. Αν και ήταν αρχικά διστακτικός, συμφώνησε τελικά για μεγάλο χρηματικό ποσό (Αρ. 22/κβ’
7-21). Στο δρόμο για τη γη Μωάβ, συνάντησε έναν άγγελο του
Κυρίου και σώθηκε από βέβαιο θάνατο χάρη του γαϊδάρου του. Ο
Βαλαάμ αρχικά ξέσπασε στον γάιδαρό του, μόλις όμως άνοιξαν τα
μάτια του και είδε τον άγγελο του Κυρίου (Αρ. 22/κβ’ 22-35) συνειδητοποίησε το λάθος του. Στο τέλος, ο Βαλαάμ ευλόγησε τον λαό
Ισραήλ (Αρ. 23/κγ’ 4 – 24/κδ’ 24). Ο Πέτρος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Βαλαάμ για εκείνους που κυριεύονται από την μοι81

χεία και την απληστία (Β’ Πέτρ. 2/β’ 14,15). Όπως ο Βαλαάμ, έτσι
και εκείνοι άφησαν τον δρόμο του Θεού που έπρεπε να ακολουθήσουν.
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε όσα μας έχουν αποκαλυφθεί από την Αγία
Γραφή και από τα γραπτά της Ε. Χουάιτ. Πώς μπορούμε, ως Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας να πούμε ότι δεν έχουμε
προειδοποιηθεί;
Παρασκευή 9 Ιουνίου

Δύση ηλίου: 20:46’

Περαιτέρω μελέτη:
Ο Χριστός μάς ελευθέρωσε από την καταδίκη του νόμου και μας
διαβεβαίωσε για την σωτηρία μας. Η ιστορία του Μαρτίνου Λούθηρου και η δουλεία από την οποία υπέφερε πριν κατανοήσει τη χάρη, είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα της έννοιας αυτής της ελευθερίας. Ωστόσο, όπως είδαμε στις επιστολές του Πέτρου, αυτή η
θαυμάσια αλήθεια μπορεί να διαστρεβλωθεί. «Η ελευθερία στον
Χριστό, λανθασμένα από πολλούς θεωρείται ασυδοσία, και επειδή
ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από την καταδίκη του νόμου,
πολλοί πιστεύουν ότι ο νόμος καταργήθηκε και όσοι τον τηρούν
δεν αποδέχονται την χάρη. Και έτσι, όταν η αλήθεια και το ψέμα
μοιάζουν, όσοι δεν καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα αποδέχονται το ψέμα και παρασύρονται από τις απάτες του Σατανά. Οδηγώντας τους ανθρώπους να δεχτούν το ψέμα ως αλήθεια, ο Σατανάς προσπαθεί να εξασφαλίσει τον φόρο τιμής του Διαμαρτυρόμενου κόσμου.» Ε. Χουάιτ, Christ Triumphant, σ. 324.
Ερωτήσεις για συζήτηση:
1. Διαβάστε Β’ Πέτρ. 2/β’ 19. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
τις σημαντικές αλήθειες που πιστεύουμε; Πόσο σημαντικό είναι να
συμφωνούμε σ’ αυτά που πιστεύουμε; Πότε γίνεται «επικίνδυνο»
το να έχουμε διαφορετικές ιδέες από τα πνευματικά μας αδέρφια;
2. Δείτε ορισμένες έντονες φράσεις που χρησιμοποιεί ο Πέτρος
όσον αφορά την τιμωρία και την κρίση: «επισύροντες εις εαυτούς
ταχείαν απώλειαν» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 1), «θέλουσι καταφθαρή εν τη ιδία
αυτών διαφθορά» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 12), «τους δε αδίκους να φυλάττη
εις την ημέραν της κρίσεως, διά να κολάζωνται» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 9),
«η απώλεια αυτών δεν νυστάζει» (Β’ Πέτρ. 2/β’ 3). Τι μας λένε αυτά
τα εδάφια για το πόσο έντονα καταδικάζει ο Θεός εκείνους που
παραπλανούν τα παιδιά Του;
3. Τι γίνεται όταν εκείνοι που μιλούν για «ελευθερία στον Χριστό»
χρησιμοποιούν αυτήν την έννοια στα πλαίσια της τήρησης του
Σαββάτου; Πώς αυτό το επιχείρημα μας βοηθάει να δούμε το πώς
μπορεί να διαστρεβλωθεί η ιδέα της «ελευθερίας στον Χριστό»;
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