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5 Μαΐου – 11 Μαΐου                                    Σάββατο απόγευμα 
 

6. Η «ΑΛΛΑΓΗ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψί-
στου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει δια-
νοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την 
χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών, και ημίσεος καιρού.» Δανιήλ 
7/ζ’ 25. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ρωμ. 8/η’ 1, 7/ζ’ 
15-25, Ρωμ. 7/ζ’ 1-14, Ιωάν. 20/κ’ 19-23, Πράξ. 20/κ’ 6,7, Δαν. 7/ζ’ 
23-25, Αποκ. 13/ιγ’ 1-17. 
 
Σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των γεγονότων των εσχάτων η-
μερών έχει ο νόμος του Θεού, και συγκεκριμένα η τέταρτη εντολή 
της έβδομης ημέρας του Σαββάτου. Αν και ξέρουμε ότι η σωτηρία 
έρχεται μόνο μέσω πίστης, γνωρίζουμε επίσης ότι στις έσχατες 
ημέρες η υπακοή στο νόμο του Θεού, συμπεριλαμβανομένου και 
του Σαββάτου, θα είναι το σημείο που θα δείχνει σε ποιον υποτασ-
σόμαστε. 
Αυτός ο διαχωρισμός θα γίνει ιδιαίτερα εμφανής κατά την κλιμά-
κωση των τελευταίων γεγονότων της Αποκάλυψης 13/ιγ’,14/ιδ’, 
όταν οι πολιτικές και θρησκευτικές δυνάμεις θα ενωθούν και θα 
επιβάλλουν την κίβδηλη λατρεία στους κατοίκους της γης. Όλα αυ-
τά έρχονται σε αντίθεση με την εντολή του Θεού στους ανθρώπους 
να αποδώσουν την λατρεία μόνο στον Δημιουργό: «Προσκυνήσατε 
τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας 
πηγάς των υδάτων» Αποκ. 14/ιδ’ 7. 
Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε το νόμο του Θεού, ιδιαίτερα 
την εντολή του Σαββάτου και τα θέματα γύρω από την αλλαγή του 
και τις επιπτώσεις σε εμάς που ζούμε στον έσχατο καιρό.  



43 
 

Κυριακή 6 Μαΐου 
 

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 
 
Μία από τις σπουδαιότερες υποσχέσεις της Αγίας Γραφής βρίσκε-
ται στην Ρωμ. 8/η’ 1: «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις 
εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, 
αλλά κατά το πνεύμα». Τα λόγια αυτά είναι το συμπέρασμα όσων 
προηγήθηκαν. Προκειμένου λοιπόν να καταλάβουμε καλύτερα την 
ελπίδα και την υπόσχεση που εμπεριέχουν, πρέπει να μελετήσου-
με τα προηγούμενα εδάφια. 
Διαβάστε Ρωμ. 7/ζ’ 15-25. Ποια είναι η ουσία των λόγων του απ. 
Παύλου σ’ αυτά τα εδάφια που τον οδηγεί στο ελπιδοφόρο συμπέ-
ρασμα της Ρωμ. 8/η’ 1; 
…………………………………………………………………………….. 
Αν και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στον Χριστιανικό κύκλο για το 
εάν ο Παύλος αναφερόταν στον εαυτό του ως πιστός, ένα είναι ξε-
κάθαρο: Ο Παύλος μιλάει για την πραγματικότητα της αμαρτίας. 
Όλοι, ακόμη και οι Χριστιανοί, μπορούν να ταυτιστούν με την πάλη 
που αναφέρει εδώ ο Παύλος. Όλοι έχουμε αισθανθεί την πάλη της 
σάρκας και της αμαρτίας που κατοικεί μέσα μας και μας κάνει να 
πράττουμε εκείνο το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να πράξου-
με, ή να μην πράξουμε εκείνο το οποίο γνωρίζουμε ότι πρέπει. Για 
τον Παύλο το πρόβλημα δεν είναι ο νόμος, αλλά η σάρκα.  
Σε όλους λίγο πολύ έχει συμβεί να θέλουμε να κάνουμε το σωστό 
αλλά στο τέλος να πράττουμε το λάθος. Μπορεί ο Παύλος να μην 
αναφέρεται στο αναπόφευκτο της αμαρτίας στη ζωή ενός αναγεν-
νημένου Χριστιανού, σίγουρα όμως θέτει το θέμα της διαρκής πά-
λης που αντιμετωπίζει όποιος επιδιώκει να υπακούει στον Θεό. 
Και έτσι καταλήγει στο περίφημο εδάφιο: «Ταλαίπωρος άνθρωπος 
εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τού-
του;» (Ρωμ. 7/ζ’ 24). Η απάντησή του βρίσκεται στον Ιησού και 
στην σπουδαία υπόσχεση ότι όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν δεν θα κα-
ταδικαστεί, και μέσω της χάρης θα βαδίζει σύμφωνα με το πνεύμα. 
Ναι, οι πιστοί αγωνίζονται, αντιμετωπίζουν πειρασμούς, η αμαρτία 
πράγματι υπάρχει. Αλλά μέσω της πίστης στον Ιησού, εκείνοι που 
πιστεύουν και υπακούουν στο νόμο, δεν καταδικάζονται από αυ-
τόν. Έτσι, μαθαίνουν να βαδίζουν σύμφωνα με το πνεύμα και όχι 
σύμφωνα με τη σάρκα.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά την σημερινή περικοπή. Σε ποια σημεία 
ταυτίζεστε με τα λόγια του Παύλου; Γιατί η Ρωμ. 8/η’ 1 είναι μία 
θαυμάσια υπόσχεση; 
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Δευτέρα 7 Μαΐου 
 

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ 
 
Η περικοπή που μελετήσαμε χθες, (Ρωμ. 7/ζ’ 15-25) δείχνει πως η 
αμαρτία είναι υπαρκτή σε όλους, ακόμη και στους Χριστιανούς. 
Ωστόσο, στα προηγούμενα εδάφια ο Παύλος αναφέρεται στον νό-
μο, ο οποίος δείχνει την αμαρτία και πόσο θανατηφόρα είναι. 
Διαβάστε Ρωμ. 7/ζ’ 1-14. Ποια είναι η σχέση μεταξύ νόμου και α-
μαρτίας; Τι λένε αυτά τα εδάφια για το αδύνατον να σωθεί κανείς 
μέσα από την τήρηση του νόμου; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Από αυτά που διδάσκει εδώ ο Παύλος προκύπτουν δύο καίρια ση-
μεία. Πρώτον, δείχνει ότι ο νόμος είναι τέλειος. Είναι άγιος, δίκαιος 
και αγαθός. Το πρόβλημα είναι η αμαρτία που οδηγεί στον θάνατο. 
Το δεύτερο είναι ότι ο νόμος δεν μπορεί να μας σώσει από την α-
μαρτία και τον θάνατο. Δείχνει το πρόβλημα της αμαρτίας και του 
θανάτου, αλλά δεν δίνει την επίλυσή του.  
Μόνο με μία επιπόλαια ανάγνωση των εδαφίων θα καταλήγαμε στο 
συμπέρασμα ότι ο νόμος – οι Δέκα Εντολές – καταργήθηκε, α-
γνοώντας όλα τα άλλα σημεία που δείχνουν ότι ο νόμος εξακολου-
θεί να ισχύει. Ο Παύλος δεν λέει τίποτα που να δείχνει ότι ο νόμος 
ακυρώθηκε. Το επιχείρημά του στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι ο 
νόμος εξακολουθεί να ισχύει, επειδή ο νόμος δείχνει την αμαρτία, 
με αποτέλεσμα την ανάγκη του ευαγγελίου. «Τι λοιπόν θέλομεν 
ειπεί; ο νόμος είναι αμαρτία; Μη γένοιτο. Αλλά την αμαρτίαν δεν 
εγνώρισα, ειμή διά του νόμου· διότι και την επιθυμίαν δεν ήθελον 
γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε· Μη επιθυμήσης» (Ρωμ. 7/ζ’ 7). 
Διαβάστε προσεκτικά Ρωμ. 7/ζ’ 13. Γιατί είναι απαραίτητος ο νό-
μος; 
……………………………………………………………………………. 
Ο νόμος δεν φέρνει τον θάνατο, αλλά η αμαρτία. Ο νόμος δείχνει 
πόσο θανατηφόρα είναι η αμαρτία. Επειδή ο νόμος είναι αγαθός, 
δείχνει την αμαρτία. Ωστόσο, δεν δίνει καμία λύση γι’ αυτήν. Μόνο 
το ευαγγέλιο έχει την λύση για την αμαρτία. Ο Παύλος λέει πως ως 
Χριστιανοί που έχουμε σωθεί από τον Χριστό, πρέπει να «δου-
λεύωμεν κατά το νέον πνεύμα» (Ρωμ. 7/ζ’ 6), να ζούμε δηλαδή μία 
σχέση πίστης με τον Ιησού, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις αρετές 
και την δικαιοσύνη Του για σωτηρία. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς νιώσατε την ανάγκη για την χάρη του Θεού μέσα 
από την προσωπική εμπειρία της τήρησης του νόμου; 
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Τρίτη 8 Μαΐου 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ; 
 

Ως Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας πολλές φορές ακούμε τους 
ισχυρισμούς Χριστιανών από άλλα δόγματα ότι ο νόμος καταργή-
θηκε και ότι πλέον δεν είμαστε υπό νόμο αλλά υπό χάρη. Στην 
πραγματικότητα αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι η τέταρτη εντολή 
καταργήθηκε. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι η έβδομη ημέρα, το Σάβ-
βατο, αντικαταστάθηκε από την πρώτη ημέρα, την Κυριακή, προς 
τιμήν της ανάστασης του Ιησού. Πιστεύουν μάλιστα ότι υπάρχουν 
εδάφια που το αποδεικνύουν. Παρακάτω θα δούμε ορισμένα από 
τα εδάφια της Καινής Διαθήκης που χρησιμοποιούν για να αποδεί-
ξουν ότι η έβδομη ημέρα της Παλαιάς Διαθήκης άλλαξε στην πρώ-
τη ημέρα της Καινής Διαθήκης. Καθώς τα διαβάζουμε πρέπει να 
αναρωτηθούμε εάν πράγματι αναφέρονται στην αλλαγή της ημέρας 
ή εάν περιγράφουν απλώς γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την 
ημέρα. 
Διαβάστε Ιωάν. 20/κ’ 19-23. Για ποιο λόγο είχαν συγκεντρωθεί οι 
μαθητές; Τα εδάφια αυτά δείχνουν ότι συγκεντρώθηκαν προς τιμήν 
της ανάστασης του Ιησού, όπως κάποιοι ισχυρίζονται; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Διαβάστε Πράξ. 20/κ’ 6,7. Υπάρχει κάτι σ’ αυτά τα εδάφια που να 
δηλώνει αλλαγή της ημέρας λατρείας από το Σάββατο στην Κυρια-
κή; Δείτε επίσης Πράξ. 2/β’ 46. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Διαβάστε Α’ Κορ. 16/ις’ 1-4. Πέρα από το γεγονός ότι έπρεπε να 
συγκεντρώσουν τις προσφορές τους στο σπίτι την πρώτη ημέρα 
της εβδομάδας, λένε κάτι αυτά τα εδάφια για αλλαγή από Σάββατο 
σε Κυριακή; 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Αυτά τα εδάφια χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια του ότι η πρώτη 
ημέρα της εβδομάδας ορίστηκε ως ημέρα λατρείας στη θέση της 
έβδομης ημέρας, του Σαββάτου. Πέρα του γεγονότος ότι οι πιστοί 
συγκεντρώθηκαν, για διάφορους λόγους, την πρώτη ημέρα, κανένα 
εδάφιο δεν δείχνει ότι άλλαξε η ημέρα λατρείας από Σάββατο σε 
Κυριακή. Και όμως αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιούν εδώ και 
χρόνια οι Χριστιανοί που έχουν ως ημέρα λατρείας την Κυριακή. 
Στην πραγματικότητα προσθέτουν στα εδάφια κάτι που ποτέ δεν 
είχαν. 
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Τετάρτη 9 Μαΐου 
 

Η ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 
Όπως είδαμε τα εδάφια που χρησιμοποιούν συνήθως για να υπο-
στηρίξουν την άποψη ότι η Κυριακή αντικατέστησε το Σάββατο, δεν 
λένε κάτι τέτοιο. Για την ακρίβεια, κάθε αναφορά της Καινής Διαθή-
κης στην έβδομη ημέρα του Σαββάτου φανερώνει ότι οι πιστοί εξα-
κολουθούσαν να το τηρούν ως μία από τις Δέκα Εντολές του Θεού. 
Διαβάστε Λουκ. 4/δ’ 14-16, 23/κγ’ 55,56. Τι δηλώνουν αυτά τα ε-
δάφια για το Σάββατο ως έβδομη ημέρα, τόσο πριν, όσο και μετά 
τον θάνατο του Χριστού; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι γυναίκες που ήταν μαζί με τον Χριστό, το 
«σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν» (Λουκ. 23/κγ’ 56). Είναι 
προφανές ότι πρόκειται για την τέταρτη εντολή που γράφτηκε στις 
πλάκες στο όρος Σινά. Επομένως, όλο αυτόν τον καιρό που ήταν 
μαζί με τον Ιησού, δεν διδάχτηκαν ποτέ να αψηφήσουν τις εντολές 
του Θεού, συμπεριλαμβανομένης και του Σαββάτου. Για την ακρί-
βεια, ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: «Εάν με αγαπάτε, τας ε-
ντολάς μου φυλάξατε» (Ιωάν. 14/ιδ’ 15). Οι εντολές Του, τις οποίες 
τήρησε και ο Ίδιος, συμπεριλαμβανομένου και το Σάββατο. Εάν η 
Κυριακή είχε αντικαταστήσει την τήρηση του Σαββάτου, οι γυναίκες 
αυτές θα το γνώριζαν.  
Διαβάστε Πράξ. 13/ιγ’ 14, 42-44, 16/ις’ 12,13. Τι στοιχεία δίνονται 
σ’ αυτά τα εδάφια για την τήρηση του Σαββάτου; Τι στοιχεία δίνο-
νται για την τήρηση της πρώτης ημέρας της εβδομάδας; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Σ’ αυτά τα εδάφια δεν φαίνεται πουθενά να έγινε αλλαγή από Σάβ-
βατο σε Κυριακή. Αντιθέτως, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι πρώτοι Χρι-
στιανοί τηρούσαν ως έβδομη ημέρα το Σάββατο. Είναι ενδιαφέρον 
στις Πράξ. 16/ις’ 13 βλέπουμε η λατρεία να γίνεται σε μέρος εκτός 
συναγωγής. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν στην άκρη του ποταμού, 
κατά τη συνήθειά τους για προσευχή. Και αυτό το έκαναν το Σάβ-
βατο, ακόμη και αρκετά χρόνια μετά τον θάνατο του Ιησού. Σ’ αυτά 
τα εδάφια δεν φαίνεται να έχει γίνει καμία αλλαγή στην ημέρα λα-
τρείας.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε με σωστό, και όχι επικριτικό ύφος, να μι-
λήσουμε στους λατρευτές της Κυριακής; 
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Πέμπτη 10 Μαΐου 
 

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
 
Οι Δέκα Εντολές εξακολουθούν να ισχύουν (δείτε επίσης Ιακ. 2/β’ 
10-12), και περιλαμβάνουν και την έβδομη ημέρα – το Σάββατο. 
Γιατί λοιπόν οι περισσότεροι Χριστιανοί έχουν για ημέρα λατρείας 
την Κυριακή, τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία Βιβλική υποστήριξη 
γι’ αυτό; 
Στο Δαν. 7/ζ’ διαβάζουμε για την άνοδο τεσσάρων μεγάλων αυτο-
κρατοριών: Βαβυλωνιακή, Μήδο-Περσική, Ελληνική και Ρωμαϊκή. 
Προς το τέλος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας εμφανίζεται μέσα από 
αυτήν ένα ισχυρό «μικρό κέρας» (Δαν. 7/ζ’ 8), το οποίο αποτελεί 
μεταγενέστερο μέρος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και ποια άλλη 
δύναμη μπορεί να είναι πέρα από τον παπισμό που εμφανίστηκε 
αμέσως μετά την Ρώμη και είναι μέχρι και σήμερα μέρος αυτής; Ο 
Thomas Hobbes το 1.600 έγραψε: «Εάν εξετάσουμε την προέλευ-
ση αυτής της μεγάλης εκκλησιαστικής κυριαρχίας, θα βλέπαμε ότι ο 
Παπισμός δεν είναι τίποτε άλλο από το φάντασμα της νεκρής Ρω-
μαϊκής αυτοκρατορίας που στέκεται εστεμμένο πάνω από τον τάφο 
της.» Leviathan, σ. 463. 
Διαβάστε Δαν. 7/ζ’ 23-25. Πώς μας βοηθούν αυτά τα εδάφια να 
κατανοήσουμε από πού ξεκίνησε η τήρηση της Κυριακής; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Στο αρχαίο κείμενο, στα Αραμαϊκά, στο εδ. 25 φαίνεται πως το μι-
κρό κέρας έχει σκοπό να αλλάξει το νόμο. Ποια επίγεια δύναμη 
μπορεί να αλλάξει τον νόμο του Θεού; Αν και δεν έχουμε πολλές 
ιστορικές λεπτομέρειες, εκείνο το οποίο ξέρουμε είναι ότι υπό την 
Παπική Ρώμη αντικαταστάθηκε η έβδομη ημέρα του Σαββάτου 
στην τήρηση της Κυριακής, και αυτή η παράδοση διατηρήθηκε και 
μετά την μεταρρύθμιση των Διαμαρτυρομένων. Σήμερα, οι περισ-
σότεροι Διαμαρτυρόμενοι εξακολουθούν να τηρούν την πρώτη η-
μέρα της εβδομάδας αντί της εβδόμης, όπως προστάζει η Βιβλική 
εντολή. 
Διαβάστε Αποκ. 13/ιγ’ 1-17 και συγκρίνετε με Δαν. 7/ζ’ 1-8, 21, 24, 
25. Ποιες παρόμοιες εικόνες σ’ αυτά τα εδάφια μας βοηθούν να 
καταλάβουμε τα γεγονότα των εσχάτων ημερών; 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Χρησιμοποιώντας τις εικόνες από τον Δανιήλ, όπου περιλαμβάνο-
νται και εικόνες για την τελική φάση της Ρώμης (του παπισμού), το 
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βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει τον διωγμό των εσχάτων ημερών 
ενάντια σε όσους αρνούνται την λατρεία που προστάζουν οι δυνά-
μεις στο βιβλίο της Αποκάλυψης. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς τα εδάφια Αποκ. 14/ιδ’ 6,7 – ιδιαίτερα το εδ. 7 στο 
οποίο συναντάμε παρόμοια ορολογία με της τέταρτης εντολής (Έξ. 
20/κ’ 11) – μας βοηθούν να δούμε πόσο καίριο είναι το Σάββατο 
στην κρίση των εσχάτων ημερών όσον αφορά την λατρεία; 
 
Παρασκευή 11 Μαΐου                                     Δύση ηλίου: 20:24’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: 
Ο Δράκος, ο Σατανάς, που πολέμησε τον Θεό στον ουρανό (Αποκ. 
12/ιβ’ 7), είναι αυτός που πολεμάει τα παιδιά του Θεού στη γη, αυ-
τούς που «τηρούν τις εντολές του Θεού» (Αποκ. 12/ιβ’ 17, 13/ιγ’ 
2,4). Για την ακρίβεια, ο ίδιος ο Σατανάς γίνεται αντικείμενο λατρεί-
ας (Αποκ. 13/ιγ’ 4). Έτσι, τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Σατανάς στον 
ουρανό επιδιώκει να τον συνεχίσει στη γη. Και η επίθεσή του στον 
Θεό γίνεται μέσα από την επίθεσή του στο νόμο Του. 
«Στην τέταρτη εντολή ο Θεός παρουσιάζεται σαν δημιουργός του 
ουρανού και της γης, μία ιδιότητα που Τον διακρίνει από όλους 
τους ψευδείς θεούς. Η έβδομη ημέρα αγιάσθηκε, σαν αναμνηστικό 
της δημιουργίας και καθιερώθηκε για την ανάπαυση του ανθρώ-
που. Προορίζονταν να φέρνει διαρκώς στη σκέψη του ανθρώπου 
το ζωντανό Θεό σαν πηγή ζωής και αντικείμενο σεβασμού και λα-
τρείας. Ο Σατανάς αγωνίζεται να αποσπάσει την αφοσίωση των 
ανθρώπων από το Θεό και την απονομή υπακοής στο νόμο Του. 
Γι’ αυτόν το λόγο στρέφει ιδιαίτερα τις προσπάθειές του κατά της 
εντολής εκείνης η οποία δείχνει ότι ο Θεός είναι Δημιουργός.» Ε. 
Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 57,58. 
Λατρεύουμε τον Κύριο επειδή είναι ο Δημιουργός του ουρανού και 
της γης, και η έβδομη ημέρα – το Σάββατο είναι το σημείο της δη-
μιουργικότητάς Του, ένα σημείο που έχει την αρχή του στην εβδο-
μάδα της Δημιουργίας (Γέν. 2/β’ 1-3). Γι’ αυτό ο Σατανάς επιτίθεται 
στο θεμελιώδες σημείο αυτής της εξουσίας του Θεού: την έβδομη 
ημέρα – το Σάββατο. Στις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα κάνει συνθή-
κη με τους ανθρώπους που θα υπακούουν στις εντολές Του, συ-
μπεριλαμβανομένης και της εντολής που Τον ορίζει Κύριο και Δη-
μιουργό στον Οποίο μόνο ανήκει η λατρεία.  
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Ποιο είναι το πρόβλημα με εκείνους που μιλούν για την αμαρτία 
αλλά υποστηρίζουν ότι ο νόμος του Θεού έχει καταργηθεί; Πόσο 
αβάσιμο είναι το επιχείρημά τους; 
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2.  Ποια είναι η εμπειρία σας με άτομα που υποστηρίζουν ότι η 
ημέρα λατρείας είναι η Κυριακή αντί του Σαββάτου; Τι επιχειρήματα 
χρησιμοποιήσατε και πόσο αποτελεσματικά ήταν; Πώς μπορείτε να 
αντιμετωπίσετε την άποψη ότι η τήρηση του Σαββάτου παραπέ-
μπει στη σωτηρία εξ έργων; 
3.  Γιατί είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι τα γε-
γονότα σχετικά με το «χάραγμα του θηρίου» δεν έχουν ακόμη 
συμβεί; 


