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Ἕνα κάθε μήνα. 

Εἶναι γνωστή ἡ τᾸταρτη ἐντολή τοῦ ἉγῈου Θεοῦ στόν κατάλογο μᾸ τῈς δᾸκα 
ἐντολᾸς, πού ἔδωσε στόν Μωυσῆ, γιά νά τῈς δώσει, ὄχι μόνο στούς ἸσραηλῈτες 
ἀλλά καῈ σᾸ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ἐπειδή ἕνας εἶναι ὁ Θεός καῈ ἕνα 
εἶναι τό γᾸνος τῶν ἀνθρώπων, μῈα θά πρᾸπει νά εἶναι ἡ στάση μας ἀπᾸναντι στό 
Θεό, καῈ ἕνας ὁ σωστός τρόπος συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους.  

Ἡ τᾸταρτη ἐντολή ἀναφᾸρεται στή στάση τῶν ἀνθρώπων ἀπᾸναντι στό Θεό 
ἀλλά καῈ στόν τρόπο βιώσεως τῆς ζωῆς μας. Ὁ Θεός, ἀπό πολλή ἀγάπη πρός 
τόν ἄνθρωπο καῈ ἀπό πολύ ἐνδιαφᾸρον γι’ αὐτόν, μᾶς ἔδωσε αὐτήν τήν ἐντολή. 

Ἡ ἐντολή αὐτή εἶναι ἡ ἑξῆς: «Μνήσθητι τήν ἡμᾸραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν 
αὐτήν. Ἕξ ἡμᾸρας ἐργᾷ καῈ ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου. Τῇ δᾸ ἡμᾸρᾳ τῇ 
ἑβδόμῃ σάββατα ΚυρῈῳ τῷ Θεῷ σου. Οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον… 
Εὐλόγησε Κύριος τήν ἡμᾸραν τήν ἑβδόμην καῈ ἡγῈασεν αὐτήν». Ἔξοδος Κ΄ (8-
11).  

Ὁ Θεός, σ’ αὐτήν τήν ἐντολή, μᾶς ὑπενθυμῈζει ὅτι ὡς δημιουργήματα δικά 
του πρᾸπει νά θυμούμαστε τόν Θεό, τόν δημιουργό μας, νά τόν ὑμνοῦμε μᾸ τή 
δοξολογῈα μας, καῈ νά τοῦ ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καῈ τῈς 
εὐχαριστῈες μας. Ἐκεῖνος μᾶς προσφᾸρει τά πάντα: τή ζωή, τῈς τροφᾸς, τά ὑλικά 
ἀγαθά, τό χρόνο, τήν ὑγεῈα, τόν φωτισμό… Ἐμεῖς, ὡς εὐγνώμονες ἄνθρωποι, 
εἶναι πρᾸπον νά τοῦ ἀντιπροσφᾸρουμε τουλάχιστον ἕνα μᾸρος ἀπό ὅλα ὅσα μᾶς 
προσφᾸρει. Ἐάν εἶναι δυνατόν καῈ ὅλα νά τοῦ τά προσφᾸρουμε.   

Ἐδῶ, σ’ αὐτήν τήν ἐντολή, μᾶς ὑπενθυμῈζει ὅτι πρᾸπει νά ἀφιερώσουμε 
στόν Θεό ἕνα μᾸρος τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς μας, δηλαδή μῈα ἡμᾸρα κάθε 
ἑβδομάδα. Αὐτή τήν ἡμᾸρα θά σταματοῦμε κάθε ἔργο βιοποριστικό, θά 
πράττουμε μόνο τά ἀναγκαῖα γιά τή ζωή μας, θά ἀναπαυόμαστε ἀπό τόν κόπο 
τῶν ὑπολοῈπων ἡμερῶν καῈ θά τήν ἀφιερώνουμε στόν Κύριο. Θά τήν 
ξεχωρῈζουμε ἀπό τόν ὑπόλοιπο χρόνο καῈ θά τήν προσφᾸρουμε στό Θεό, πού 
μᾶς προσφᾸρει τά πάντα.  

ἈναφᾸρει ὁ Μωυσῆς ὅτι, ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο ὅλο σᾸ ἕξι 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, ἔτσι θᾸλησε. Αὐτά τά διαστήματα τά ὀνόμασε 
ἡμᾸρες. Ἀφοῦ τελεῈωσε, ἄφησε τό ὑπόλοιπο χρονικό διάστημα στή διάθεση τῶν 
ὄντων πού δημιούργησε, χωρῈς Αὐτός νά συνεχῈσει νά δημιουργεῖ κάτι 
καινούριο. Αὐτό τό χρονικό διάστημα, τήν ἕβδομη ἡμᾸρα, τήν εὐλόγησε, τήν 
ἔκαμε γιά μᾶς ἁγῈα, νά τήν ἀφιερώσουμε σ’ Αὐτόν. Αὐτή ἡ «ἡμᾸρα» εἶναι 
ὁλόκληρη ἡ ἱστορῈα τοῦ ἀνθρώπου ἐπῈ τῆς γῆς μᾸχρι τό τᾸλος τοῦ κόσμου. Τότε 



θά ἀνατεῈλει ἡ ὄγδοη ἡμᾸρα, ἡ ἀνᾸσπερος, ἡ χωρῈς τᾸλος στούς αἰῶνες τῶν 
αἰώνων.  

Ἔχοντας, λοιπόν, ὑπόψιν αὐτά τά ἑπτά τεράστια διαστήματα τῆς ἱστορῈας τοῦ 
σύμπαντος, χωρῈζουμε κι ἐμεῖς τόν χρόνο σᾸ ἑβδομάδες καῈ ἀφιερώνουμε στό 
Θεό μῈα ἡμᾸρα κάθε ἑβδομάδα.   

Οἱ ἅγιοι πατᾸρες τῆς ἘκκλησῈας μας, ἔχουν ἀφιερώσει τήν ἡμᾸρα τῆς 
Κυριακῆς στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καῈ στήν Ἀνάσταση τοῦ ΚυρῈου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.  

Αὐτή τήν ἡμᾸρα τελοῦμε τή ΘεῈα ΛειτουργῈα, ὅπου συναζόμαστε ὅλοι οἱ 
πιστοῈ καῈ ἀναδεικνύουμε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Κατά τή ΘεῈα ΛειτουργῈα, μᾸσα 
στό Ἅγιο Ποτήριο εἶναι ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἅγιος Τριαδικός 
Θεός, ἡ Θεοτόκος, ὅλοι οἱ ἅγιοι, ὅλοι οἱ ἄγγελοι καῈ ὅλοι οἱ πιστοῈ, ζωντανοῈ 
καῈ κεκοιμημᾸνοι. 

Τήν Κυριακή, λοιπόν, θά τραφοῦμε μᾸ τό τῈμιο Σῶμα καῈ πανάγιο Αἷμα τοῦ 
ΚυρῈου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Τήν Κυριακή θά προσφᾸρουμε τήν κοινή προσευχή στό Θεό, ὁλόκληρη ἡ 
ἘκκλησῈα, ὅλοι οἱ πιστοῈ. 

Τήν Κυριακή θά γῈνει ἡ ἀκρόαση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καῈ ἡ μελᾸτη κατ’ 
οἶκον, γιά περισσότερη ἐμβάθυνση. 

Τήν Κυριακή θά ἀναδεῈξουμε τήν ἐν Χριστῷ ἀνθρώπινη κοινωνῈα μᾸ τήν 
ἐπῈσκεψη σᾸ ἀρρώστους, σᾸ πονεμᾸνους, θλιβομᾸνους, ἀνήμπορους, ἀκόμη καῈ 
μᾸ τήν προσφορά ἐργασῈας μας πρός αὐτούς. 

Τήν Κυριακή θά ξεκουραστοῦμε σωματικά, ψυχικά καῈ ψυχολογικά.  
Ὁ Θεός, θᾸτοντας αὐτήν τήν τᾸταρτη ἐντολή τοῦ δεκαλόγου, ἐνδιαφᾸρεται 

περισσότερο γιά ἐμᾶς ἀπ’ ὅσο ἐμεῖς γιά τόν ἑαυτό μας. Τηρώντας την, ἐμεῖς 
κερδῈζουμε. 

Ὅταν βλᾸπουμε ἔτσι τά πράγματα καῈ τά βιώνουμε ὅπως μᾶς τά προβάλλει ἡ 
ἘκκλησῈα μας, συμμετᾸχουμε στήν εὐλογῈα τοῦ χρόνου, ὅπως τόν εὐλόγησε ὁ 
Θεός καῈ ἁγιάζουμε τήν ἡμᾸρα τῆς Κυριακῆς, ἁγιάζουμε τό χρόνο τῆς ζωῆς μας, 
ἁγιάζουμε τόν ἑαυτό μας καῈ τά ὑλικά ἀγαθά μας. Ἡ πεῈρα τῆς ἘκκλησῈας μᾶς 
διδάσκει ὅτι, ἐκεῖνος πού δᾸν ἁγιάζει τήν ἡμᾸρα τῆς Κυριακῆς μᾸνει 
ἀνευλόγητος, καῈ αὐτός καῈ ἡ οἰκογᾸνειά του καῈ τά ὑπάρχοντά του. Ὅποιος 
ὑπακούει μᾸ προθυμῈα καῈ ἀγάπη αὐτή τήν ἐντολή, ἔχει τόν Θεό μαζῈ του καῈ 
ὅλες τῈς εὐλογῈες του.  

Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ φανερώνει πρῶτον τό μᾸγεθος τῆς 
ἀγάπης μας πρός τόν Θεό, καῈ ἔπειτα τήν σοφῈα καῈ τήν ἐξυπνάδα μας. Εἶναι 
καιρός, ἀγαπητοῈ μου, νά ἀναδειχθοῦμε καῈ σοφοῈ καῈ ἔξυπνοι κατά Θεόν. 

ΜᾸ κάθε εὐχή καῈ εὐλογῈα 
ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 

 


