
πάθω· επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ 
αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού.  
Kαι καθώς πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: 
Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· 
επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της 
αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού.
Kαι παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και 
έδωσε σ’ αυτούς, λέγοντας: Tούτο είναι το σώμα μου, 
που δίνεται για σας· αυτό να κάνετε στη δική μου 
ανάμνηση.
Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: 
Tούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση 
το αίμα μου, που χύνεται για σας.

ΛΟΥΚΑΣ 22, 14-20

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
εκκλησία γλυφάδας

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Η	4η	εντολή:	
Ενθυμού	την	ημέρα	του	Σαββάτου

www.glfchurch.gr

Αγγέλου Μεταξά 21
Γλυφάδα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

GALLERIA
2ος όροφος

Γιώργος Π. Αλεξανδρής

Kαι όταν ήρθε η ώρα,  
κάθησε στο τραπέζι, 
και οι δώδεκα 
απόστολοι μαζί Του. 
Kαι τους είπε: Πολύ 
επιθύμησα να φάω  
με σας αυτό το 
Πάσχα, προτού να 
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Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου
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8 ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ την ημέρα του σαββάτου, για να την αγιάζεις·
9 έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου
10 η ημέρα, όμως, η έβδομη είναι σάββατο του Κυρίου τού Θεού σου· μη  
κάνεις σ' αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα 
σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο 
ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου·
11 επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη 
θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται σ' αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα 
αναπαύθηκε· γι' αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα τού σαββάτου, και 
την αγίασε.

Στον αρχαίο κόσμο που όποιος μια μέρα δεν 
εργάζεται, δεν τρώει, ο Θεός βάζει ένα φρένο 
στην χωρίς τέλος δουλειά λέγοντας στον λαό 
Του: Εμπιστευτείτε με και αναπαυτείτε επάνω 
μου.

Όπως όμως ισχύει και στις άλλες 3 κάθετες 
εντολές, την απόλυτη αξία της τη βρίσκουμε 
μόνο όταν δούμε αυτήν την εντολή μέσα από 
το πρόσωπο του Χριστού και το έργο Του. Η 
αξία του δικού μας Σαββάτου είναι ότι όπως 
στη Δημιουργία και στην Έξοδο, ΑΥΤΟΣ 
τελείωσε και ολοκλήρωσε το έργο της 
Σωτηρίας μας.  Και μας καλεί να αναπαυθούμε  
σε αυτό και σ’ Αυτόν.δευτερονομιο 5: 12-15

12 ΝΑ τηρείς την ημέρα τού σαββάτου, για να την αγιάζεις· όπως ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε·
13 έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου·
14 η έβδομη ημέρα, όμως, είναι σάββατο του Κυρίου τού Θεού σου· μη κάνεις κατά την ημέρααυτή κανένα έργο, ούτε 
εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το βόδι σου ούτε το γαϊδούρι σου 
ούτε κανένα από τα κτήνη σου ούτε ο ξένος σου, που είναι μέσα στις πύλες σου· για να αναπαυθεί ο δούλος σου, και η 
δούλη σου, καθώς εσύ.
15 Και να θυμάσαι, ότι ήσουν δούλος στη γη τής Αιγύπτου· και ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε από εκεί με κραταιό χέρι και με 
απλωμένον βραχίονα· γι' αυτό, ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να τηρείς την ημέρα τού σαββάτου.


