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1 Οκτωβρίου – 7 Οκτωβρίου                      Σάββατο απόγευμα 
 
 

2. Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος προς τον διάβολον, Θέλει σε 
επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε· ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ό-
στις έκλεξε την Ιερουσαλήμ· δεν είναι ούτος δαυλός απεσπασμένος 
από πυρός;» Ζαχαρίας 3/γ’ 2.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 1/α’ 1-5, 6-
12, Ζαχ. 3/γ’ 2, Ματθ. 4/δ’ 1, Ιεζ. 28/κη’ 12-16, Ρωμ. 3/γ’ 26, Εβρ. 
2/β’ 14. 
 
«Σ’ όλες τις σελίδες της Αγίας Γραφής υπάρχουν αναφορές και 
υπαινιγμοί για τον πόλεμο ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά, 
ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στο σύμπαν αλλά και σε προσω-
πικό επίπεδο. Συγκρίνοντας αυτές τις περικοπές δημιουργείται ένα 
μωσαϊκό παράθυρο της αλήθειας από το οποίο μπορούμε να δού-
με το μήνυμα της Αγίας Γραφής πιο καθαρά από οπουδήποτε αλ-
λού.» The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, σ. 969. 
Το θέμα της Μεγάλης Διαμάχης μάς βοηθάει να κατανοήσουμε «το 
συνολικό μήνυμα» της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα το σχέδιο της σω-
τηρίας. Αν και το θέμα αυτό είναι πιο εμφανές στην Καινή Διαθήκη, 
το συναντάμε και στην Παλαιά. Και στο βιβλίο του Ιώβ, έχουμε μία 
πιο ξεκάθαρη εικόνα του Σατανά, της διαμάχης, και της έντονης 
επίδρασής της στη ζωή μας εδώ. Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε 
την ευρύτερη εικόνα από αυτήν που είχε μπροστά του ο Ιώβ. Και 
παρότι η ζωή μας διαφέρει από του Ιώβ, έχουμε ένα κοινό: όπως ο 
Ιώβ, εμπλεκόμαστε κι εμείς σ’ αυτήν την διαμάχη. 
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Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
 

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΗ ΓΗ 
 
Το βιβλίο του Ιώβ ξεκινά σχετικά με θετικό ύφος. Από ανθρώπινη 
πλευρά τουλάχιστον, βλέπουμε έναν άνθρωπο από κάθε άποψη 
ευλογημένο. 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 1-4. Τι δείχνουν αυτά τα εδάφια για την ζωή που 
είχε ο Ιώβ; Τι θετικά υπήρχαν στη ζωή του;  
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιώβ μοιάζει να τα είχε όλα, συμπεριλαμβανομένου και του δίκαι-
ου χαρακτήρα του. Ο όρος «άμεμπτος» που συναντάμε στο Ιώβ 
1/α’ 1 έρχεται από μία λέξη στα Εβραϊκά που σημαίνει, «ολοκλη-
ρωμένος», ή «γεμάτος ακεραιότητα». Ο όρος «ευθύς», δίνει την 
εικόνα κάποιου που βαδίζει στο σωστό μονοπάτι. Εν ολίγοις, το 
βιβλίο ξεκινά με μία εικόνα που μας θυμίζει τον κήπο της Εδέμ – 
την περιγραφή ενός πλούσιου ανθρώπου που επιπλέον ήταν πι-
στός και ακέραιος. Ζούσε όμως σε έναν έκπτωτο κόσμο. 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 5,6. Τι μας δείχνουν αυτά τα εδάφια για τον έκ-
πτωτο κόσμο στον οποίο ο Ιώβ κατοικεί; 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
«Όποτε διασκέδαζαν τα παιδιά του, φοβόταν μη και τυχόν με κά-
ποιον τρόπο δυσαρεστούσαν τον Θεό. Σαν πιστός ιερέας της οικο-
γένειάς του, πρόσφερε θυσίες για τον καθένα τους ξεχωριστά. Ή-
ξερε πόσο κακή ήταν η αμαρτία, και η σκέψη ότι τα παιδιά του θα 
ξεχνούσαν τις θεϊκές απαιτήσεις, τον έκανε να μεσολαβεί στον Θεό 
εκ μέρους τους.» Ε. Χουάιτ, The SDA Bible Commentary, τομ. 3, σ. 
1140. 
Είναι ξεκάθαρο πως ο Ιώβ είχε όλα τα καλά, όσα θα μπορούσε να 
είχε. Μπροστά μας έχουμε μία Εδεμική εικόνα – ένας άνδρας με 
γεμάτη ζωή, μεγάλη οικογένεια, καλή φήμη και πολλά πλούτη – 
ωστόσο η ζωή αυτή ήταν σε έναν έκπτωτο κόσμο βουτηγμένο στην 
αμαρτία, και όπως θα δούμε ο Ιώβ πολύ σύντομα βρέθηκε μπρο-
στά σε όλους του κινδύνους που υπάρχουν σ’ αυτόν.  
ΣΚΕΨΗ: Ποια καλά πράγματα υπάρχουν στη ζωή σας; Πώς μπο-
ρείτε να είστε συνεχώς ευγνώμονες γι’ αυτά που έχετε; 
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Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
 

ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ 
 
Το βιβλίο του Ιώβ ξεκινάει στη γη, σε ένα ειρηνικό και γαλήνιο μέ-
ρος. Ωστόσο, από το έκτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, η τοπο-
θεσία αλλάζει. Μεταφερόμαστε σε μία άλλη πραγματικότητα που 
δεν είναι ορατή στους ανθρώπους παρά μόνο μέσα από θεϊκή α-
ποκάλυψη. Και προκαλεί ενδιαφέρον ότι σ’ αυτήν την πραγματικό-
τητα, στον ουρανό, υπήρχε μία ένταση, τουλάχιστον βάση αυτού 
που μας παρουσιάζεται. 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 6-12. Τι συμβαίνει; Πώς αντιπαραβάλλεται με 
την εικόνα του Ιώβ στη γη; 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Σ’ αυτά τα λίγα εδάφια μάς δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε 
πολλά πράγματα. Βλέπουμε σημεία για το σύμπαν μας που κανέ-
να διαστημικό τηλεσκόπιο δεν μπορεί να δείξει και η ανθρώπινη 
επιστήμη δεν μπορεί ούτε καν να αντιληφθεί. Το εκπληκτικό είναι 
ότι αποκαλύπτουν μία υπερκόσμια διαμάχη. Δεν πρόκειται για μία 
γαλήνια συζήτηση. Ο Θεός είναι περήφανος για τον Ιώβ όπως ένας 
πατέρας για το γιο του. Ο Σατανάς από την άλλη, αμφισβητεί αυτά 
που λέει ο Θεός για τον Ιώβ. «Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον 
Κύριον και είπε, Μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ τον Θεόν;» (Ιώβ 
1/α’ 9). Από τα λόγια αυτά μπορούμε να διακρίνουμε το σαρκαστι-
κό ύφος του Σατανά προς τον Θεό. Έτσι, έχουμε αυτό το δημιουρ-
γημένο ον, τον άγγελο, να στέκεται ενώπιον του Θεού στον ουρανό 
και να Τον προκαλεί ευθέως ενώπιον «των υιών του Θεού». Δύ-
σκολα κάποιος να μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο σε έναν επίγειο ηγέ-
τη, και εδώ έχουμε ένα πλάσμα να μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο 
στον Ίδιο τον Θεό. Πώς συνέβη αυτό; Η απάντηση βρίσκεται σε 
διάφορα σημεία στην Αγία Γραφή. Είναι η γνωστή Μεγάλη Διαμάχη 
και μας βοηθάει να καταλάβουμε την λυπηρή ιστορία της αμαρτίας 
και της θλίψης στη γη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μας βοηθάει 
να καταλάβουμε πως ο Ιησούς με τη σταυρική Του θυσία κατάφερε 
να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας και της θλίψης στη γη. 
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Τρίτη 4 Οκτωβρίου 
 

Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΗ ΓΗ 
 
Το βιβλίο του Ιώβ ξεκινά ανοίγοντας την κουρτίνα και αποκαλύπτει 
μία άλλη διάσταση στα μάτια μας που οι κοσμικές φιλοσοφίες δεν 
θα μπορούσαν να μας δείξουν. (Τα εδάφια αυτά δείχνουν πόσο 
περιορισμένες είναι οι αισθήσεις μας και οι κοσμικές φιλοσοφίες 
στο να αντιληφθούμε την ευρύτερη εικόνα!) Σ’ αυτά τα λίγα εδάφια 
βλέπουμε τη διαμάχη μεταξύ Θεού και Σατανά. Και παρότι, σύμ-
φωνα με την αφήγηση, η μάχη εξελίσσεται στον ουρανό, πολύ 
γρήγορα μεταφέρεται στη γη. Σε όλη την Αγία Γραφή βρίσκουμε 
εδάφια που δείχνουν αυτήν την διαμάχη, στην οποία συμπεριλαμ-
βανόμαστε και εμείς.  
Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Πώς φανερώνουν την ύπαρξη της 
διαμάχης εδώ στη γη, με κακές υπερφυσικές δυνάμεις; 
Γέν. 3/γ’ 1-4………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Ζαχ. 3/γ’ 2………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Ματθ. 4/δ’ 1………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Α’ Πέτρ. 5/ε’ 8……………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Α’ Ιωάν. 3/γ’ 8……………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Αποκ. 12/ιβ’ 9……………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Τα εδάφια αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά που μιλούν, άμε-
σα ή έμμεσα, για τον Διάβολο, ένα υπερφυσικό ον με άγριες διαθέ-
σεις. Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως ο Σατανάς 
είναι απλώς μόνο ένας μύθος, η ξεκάθαρη μαρτυρία της Αγίας 
Γραφής μάς προφυλάσσει από αυτήν την πλάνη. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς βλέπουμε το έργο του Σατανά στον κόσμο σήμερα; 
Ποια είναι η μοναδική μας προστασία; 
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Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 
 

Ο ΙΩΒ ΩΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
 

Οι πρώτες σκηνές από το βιβλίο του Ιώβ δείχνουν κάποια σημαντι-
κά σημεία. Πρώτον, όπως έχουμε ήδη πει, δείχνουν στην ύπαρξη 
μίας άλλης πραγματικότητας πέρα από αυτήν που γνωρίζουμε – 
μίας ουράνιας διάστασης με ουράνια όντα άλλα πέρα από τον Θεό. 
Δεύτερον, δείχνουν πόσο συνδέεται η επίγεια ζωή με τον ουράνιο 
κόσμο. Ό,τι συμβαίνει εδώ στη γη συνδέεται με τα ουράνια όντα. 
Τρίτον, βλέπουμε μία ηθική διαμάχη στον ουρανό που συνδέεται 
με τη γη. Εν ολίγοις, αυτά τα εισαγωγικά εδάφια, και αυτά που θα 
ακολουθήσουν, είναι υπό μία έννοια η μικρογραφία της Μεγάλης 
Διαμάχης. Αυτά τα εδάφια δείχνουν πώς η Μεγάλη Διαμάχη, αν και 
έχει υπερκόσμιο χαρακτήρα, εκδηλώθηκε στη ζωή ενός ανθρώ-
που, του Ιώβ. Όπως θα δούμε τα θέματα που διακυβεύονται μας 
αφορούν όλους. 
Το βιβλίο του Ιώβ δείχνει τον Σατανά να συγκρούεται με τον Θεό. 
Αυτό που δεν μας λέει, είναι πώς ξεκίνησαν όλα. Πώς μας βοηθάνε 
τα παρακάτω εδάφια να κατανοήσουμε τη διαμάχη; Ησ. 14/ιδ’ 12-
14, Ιεζ. 28/κη’ 12-16, Α’ Τιμ. 3/γ’ 6.  
……………………………………………………………………………. 
«Επειδή ο νόμος της αγάπης αποτελεί τη βάση της διακυβέρνησης 
του Θεού, η ευτυχία όλων των λογικών πλασμάτων εξαρτάται από 
την τέλεια εναρμόνισή τους με τις μεγάλες αρχές της δικαιοσύνης. 
Ο Θεός επιθυμεί από όλα τα πλάσματά Του υπηρεσία αγάπης, 
υπηρεσία που πηγάζει από την εκτίμηση προς το χαρακτήρα Του. 
Η εξαναγκαστική υπακοή δεν Τον ευχαριστεί. Χορηγεί σε όλους την 
ελευθερία της βούλησης…» Ωστόσο, «υπήρχε κάποιος ο οποίος 
παραποίησε την ελευθερία που ο Θεός είχε χορηγήσει στα πλά-
σματά Του. Η αμαρτία άρχισε με εκείνον ο οποίος είχε τιμηθεί πε-
ρισσότερο μετά το Χριστό από το Θεό και κατείχε τη μεγαλύτερη 
δύναμη και δόξα μεταξύ των κατοίκων του ουρανού.» Ε. Χουάιτ, 
Π.Π. σ. 1,2. Το βασικό σημείο εδώ είναι ο «νόμος της αγάπης» και 
η ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης. Η Αγία Γραφή μάς λέει πως ο 
Σατανάς υπερηφανεύθηκε εξαιτίας της δόξας και της ομορφιάς του. 
Το γιατί συνέβη αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Πιθανόν να αποτελεί μέ-
ρος του «μυστήριου της ανομίας» (Β’ Θεσ. 2/β’ 7) γεγονός που δεί-
χνει πόσο στενά είναι δεμένος ο νόμος του Θεού με την διακυβέρ-
νησή Του. Το θέμα είναι ότι ο Σατανάς είναι έκπτωτος όταν εμφανί-
ζεται στο βιβλίο του Ιώβ, και η Μεγάλη Διαμάχη έχει ήδη αρχίσει. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιες σημαντικές επιλογές καλείστε να κάνετε και ποιες 
υποσχέσεις της Αγίας Γραφής μπορείτε να επικαλεστείτε για να 
βεβαιωθείτε ότι θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις; 
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Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ 
 

Το βιβλίο του Ιώβ φέρνει πολλά σημαντικά ζητήματα. Για πολλά 
όμως από αυτά δεν βρίσκουμε απαντήσεις σ’ αυτό το βιβλίο αλλά 
σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Ακόμη κι έτσι, «βλέπομεν διά 
κατόπτρου αινιγματωδώς» (Α’ Κορ. 13/ιγ’ 12). Όπως είδαμε, στο 
βιβλίο του Ιώβ δεν δίνεται καμία πληροφορία για το πώς ξεκίνησε η 
επανάσταση του Σατανά. Ούτε αναφέρει ότι ο Σατανάς είναι ο ητ-
τημένος της Μεγάλης Διαμάχης. Για την ακρίβεια, παρά τον σημα-
ντικό ρόλο που έχει στα γεγονότα που διαδραματίζονται, ο Σατα-
νάς εμφανίζεται μόνο δύο φορές (Ιώβ 1/α’ 6-12, 2/β’ 1-7) και δεν 
εμφανίζεται ξανά. Απλώς εξαφανίζεται, παρότι η καταστροφή που 
προκάλεσε παρέμεινε. Στη συνέχεια του βιβλίου δεν γίνεται καμία 
αναφορά σ’ αυτόν, αλλά αντιθέτως στον Θεό. Και αυτό είναι λογικό 
μιας και το βιβλίο του Ιώβ τελικά αφορά τον Θεό και το Ποιος 
πραγματικά είναι. Παρόλα αυτά, η Αγία Γραφή δεν μας αφήνει χω-
ρίς απαντήσεις όσον αφορά την ήττα του Σατανά στη Μεγάλη Δια-
μάχη. Και το καίριο σημείο σ’ αυτή του την ήττα είναι ο θάνατος του 
Χριστού στο σταυρό. 
Πώς τα παρακάτω εδάφια μας βοηθάνε να εξηγήσουμε το τι πέτυ-
χε ο Ιησούς που έδωσε τέλος στη Μεγάλη Διαμάχη; Ιωάν. 12/ιβ’ 
31, 32, Αποκ. 12/ιβ’ 10-12, Ρωμ. 3/γ’ 26, Εβρ. 2/β’ 14. 
.…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
Στο Σταυρό, όλο το σύμπαν είδε το αληθινό πρόσωπο του ανθρω-
ποκτόνου Σατανά. Εκείνοι που γνώριζαν τον Ιησού στον ουρανό 
θα πρέπει να εξεπλάγησαν όταν είδαν να Τον ταπεινώνουν τα δαι-
μόνια του Σατανά. Αυτή είναι η «κρίση» του Σατανά που ο Ιησούς 
ανέφερε στο Ιωάν. 12/ιβ’. Μόνο στο σταυρό, όπου ο Σωτήρας πέ-
θανε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου (Α’ Ιωάν. 2/β’ 2), ο ουρανός 
μπορούσε να διακηρύξει την έλευση της σωτηρίας. Η Θεϊκή υπό-
σχεση που δόθηκε πριν την δημιουργία του κόσμου (Β’ Τιμ. 1/α’ 9), 
εκπληρώθηκε. Χάρη της δικής Του θυσίας στη θέση μας ο Χριστός 
μπόρεσε να «ήναι δίκαιος και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον 
Ιησούν» (Ρωμ. 3/γ’ 26). Στο σταυρό ανέτρεψε τις κατηγορίες του 
Διαβόλου ότι ο νόμος του Θεού δεν μπορούσε να τηρηθεί (δίκαιος), 
και την ίδια στιγμή έσωσε εκείνους που παρέβησαν τον νόμο (δι-
καίωσε). Μετά τον Γολγοθά, η καταδίκη του Σατανά επικυρώθηκε.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι για όσα έκανε ο 
Χριστός έκανε για εμάς στο σταυρό, παρόλες τις δοκιμασίες που 
αντιμετωπίζουμε τώρα εξαιτίας της Μεγάλης Διαμάχης; 
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Παρασκευή 7 Οκτωβρίου       Δύση ηλίου: 19:00’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
Η ιδέα της διαμάχης μεταξύ καλού και κακού υπάρχει σε πολλούς 
πολιτισμούς. Η ιδέα αυτή παρέμεινε ανά τους αιώνες με τη μορφή 
μύθων. Σήμερα, εξαιτίας της κατάκρισης και του ορθολογισμού 
πολλοί Χριστιανοί δεν δέχονται την ύπαρξη του Διαβόλου και των 
δαιμόνων. Ισχυρίζονται ότι είναι απλώς ο συμβολισμός του κακού 
στον άνθρωπο και στη φύση. Αντιθέτως, για εμάς ως Αντβεντιστές, 
είναι αδιανόητο κάποιος που διαβάζει την Αγία Γραφή να αρνείται 
την ύπαρξη του Διαβόλου και των αγγέλων του. Φυσικά, δεν α-
πορρίπτουν όλοι οι Χριστιανοί την ύπαρξη της υπερκόσμιας δια-
μάχης μεταξύ των υπερφυσικών δυνάμεων του καλού και του κα-
κού. Ο Gregory Boyd για παράδειγμα, ένας σχολιαστής από την 
εκκλησία των Ευαγγελικών, έγραψε για την μακροχρόνια μάχη με-
ταξύ Θεού και Σατανά. Στην εισαγωγή του βιβλίου του, “God at 
War”, αφού σχολίασε κάποιες περικοπές του Δαν. 10/ι’, έγραψε: 
«Η Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος αναφέρεται σε πνευ-
ματικές υπάρξεις ‘‘μεταξύ’’ των ανθρώπων και του Θεού, των ο-
ποίων η συμπεριφορά επηρεάζει σημαντικά τους ανθρώπους προς 
το καλό ή το κακό. Αυτή η ιδέα, την οποία αναλύω, είναι η κεντρική 
Βιβλική θέση για τον κόσμο.» Gregory A. Boyd, God at War, σ. 11. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Ποια άλλα εδάφια της Αγίας Γραφής αναφέρονται στον Διάβολο 

και τα δαιμόνια; Γιατί είναι σημαντικό να μην θεωρούνται απλώς 
ως σύμβολα της σκοτεινής πλευράς της ανθρωπότητας;  

2.  Ο Μακιαβέλι, συγγραφέας από την Φλωρεντία, έγραψε πως εί-
ναι καλύτερο για έναν ηγέτη να τον φοβούνται οι υπηκόοι του 
παρά να τον αγαπάνε. Σε αντίθεση, η Ε. Χουάιτ έγραψε, «Ο 
Πάνσοφος Θεός δεν επέτρεψε την καταστροφή του Σατανά ούτε 
ακόμη όταν αποφασίσθηκε ότι η παραμονή του δεν ήταν ανεκτή 
στον ουρανό. Αφού η μόνη αποδεκτή υπηρεσία για το Θεό είναι 
η υπηρεσία της αγάπης, η αφοσίωση των πλασμάτων Του πρέ-
πει να βασίζεται πάνω στην αναγνώριση της δικαιοσύνης και της 
αγαθότητάς Του. Αδυνατώντας να κατανοήσουν τη φύση και τα 
αποτελέσματα της αμαρτίας, οι κάτοικοι του ουρανού και των 
λοιπών κόσμων, δεν θα μπορούσαν να διακρίνουν με την εξό-
ντωση του Σατανά τη δικαιοσύνη και την ευσπλαχνία του Θεού. 
Αν αυτός εξολοθρεύονταν από μιας αρχής, τότε εκείνοι θα υπη-
ρετούσαν το Θεό από φόβο μάλλον παρά από αγάπη.» Ε. Χου-
άιτ, Τ.Π.Σ., σ. 595. Γιατί ο Θεός θέλει να Τον υπηρετούμε από 
αγάπη και όχι από φόβο; 


