
Εάν θέλητε και εισακούσατέ μου τα αγαθά της γης φάγεσθε. Εάν δε μη θέλητε, μηδέ εισακούσητέ μου, 
μάχαιρα υμάς κατέδεται. (Ησαΐας Α΄,19)

ΣΚΟΠΟΣ: Τα μαθήματα του κεφαλαίου τούτου σκοπόν έχουν να δείξουν εις τα παιδιά, ότι μεταξύ 
του Αγίου Θεού και  ημών υπάρχει η σχέσις αγαθού νομοθέτου εις τας εντολάς του (Ματθ.7) τιμωρών τας 
παραβάσεις αυτών. (Ματθ. 8)

ΤΟ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΝ ΟΡΟΣ

 (Έξοδος ΙΘ, Κ, ΚΓ΄.22, ΚΔ΄.3, ΛΑ΄.18)

ΔΙΗΓΗΣΙΣ
Όπως είπαμε σε ένα από τα προηγούμενα μαθήματά μας, όταν οι Ισραηλίται έφυγαν από την Αίγυπτον 

και επέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, συνήντησαν μία μεγάλη έρημο. Περπατώντας εις την έρημον αυτήν 
έφθασαν μετά τρείς μήνας στους πρόποδας ενός πολύ ψηλού βουνού, που λέγεται Σινά. Μπροστά εις το Σινά 
ήταν μέρος κατάλληλο, όπου θα μπορούσαν οι Ισραηλίται να μείνουν, δια να ξεκουρασθούν. Όταν λοιπόν 
εστρατοπέδευσαν, ο Άγιος Θεός εκάλεσε τον αρχηγόν τους, τον Μωυσήν, και τον διέταξε να αναγγείλη εις 
τους Ισραηλίτας ότι θα τους δώση τας εντολάς Του, και ότι πρέπει να τας μάθουν και να τας εφαρμόζουν. Εάν 
φυλάττουν τας εντολάς μου, επρόσθεσε ο Άγιος Θεός, θα τους προστατεύω πάντοτε και θα τους θεωρώ λαόν 
ιδικόν μου, ξεχωριστόν από τα άλλα έθνη.

Όταν άκουσε αυτά ο Μωυσής, δεν έχασε καιρό. Έρχεται προς τους Ισραηλίτας και τους λέγει: - Ο Άγιος 
Θεός θέλει να σας ομιλήση και να σας δώση τον νόμον του. Δι’ αυτό πρέπει να ετοιμασθήτε. Εμπρός λοιπόν 
δύο ημέρες λουσθήτε, πλύνετε τα ρούχα σας δια να είναι καθαρά και να είσθε έτοιμοι για την τρίτη ημέρα, 
που θα ακούσετε τον Θεόν να σας ομιλεί από το όρος. Προσέξτε ακόμη, όταν ο Άγιος Θεός θα ομιλή απ το 
Σινά να μην ανεβή κανείς εκεί, ούτε άνθρωπος, ούτε ζώον. Διότι αμέσως θα θανατωθή. Όλοι θα στέκεσθε εις 
τους πρόποδας του όρους.

Την τρίτην ημέρα πολύ πρωί, άρχισαν να ακούγωνται επάνω εις το Σινά βροντές και αστραπές. Ένα 
πυκνό και σκοτεινό σύννεφο ήλθε και σκέπασε όλο το βουνό και ακουγότανε πολύ δυνατή η φωνή μιας 
σάλπιγγος. Πυκνός καπνός ανέβαινε από το βουνό, σαν να έβγαινε από κανένα τεράστιο καμίνι και ολόκληρο 
το Σινά εσείετο, διότι είχε κατεβή εις αυτό ο Άγιος Θεός. Ο λαός, που ήταν εις την πεδιάδα έβλεπε όλα αυτά, τα 
άκουσε και ετρόμαξε. Ιδιαιτέρως δε ετρόμαξαν τα παιδιά και έτρεξαν κοντά εις τους γονείς τους. Ο Μωυσής 
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κατάλαβε ότι ήλθε η στιγμή να ομιλήση ο Άγιος Θεός. Επροχώρησε λοιπόν εμπρός από όλον τον λαόν και 
τους παρήγγειλε να βγουν από τις σκηνές των και να μαζευτούν όλοι κάτω από το όρος Σινά. Πράγματι σε λίγο 
εμαζεύθηκαν. Αλλ’ όσο περνούσε η ώρα τόσο οι φωνές της σάλπιγγος γινότανε δυνατώτερος. Ο Μωυσής και 
ο αδελφός του Ααρών, σύμφωνα με την διαταγήν του αγίου Θεού ανέβηκαν εις το Όρος. Ο Ααρών προχώρησε 
μόνον έως ένα σημείον και έμεινε εκεί. μόνος του δε πλέον ο Μωυσής επροχώρησε εις την κορυφήν του Σινά 
και εμπήκε εις το σκοτεινό σύννεφο όπου ήταν ο Άγιος Θεός. Σε λίγο όλος ο λαός άκουγε με νεκρική σιωπή 
και με φόβο μεγάλο την φωνήν του Αγίου Θεού, που έδιδε τας δέκα εντολάς. Και έλεγε η φωνή τους Αγίου 
Θεού τα εξής:

- Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ποτέ σου να μην πιστεύσης άλλους Θεούς, ούτε να προσκυνήσης τα 
είδωλα. Ποτέ να μην χρησιμοποιής χωρίς λόγον το όνομά μου. Έξ ημέρας να εργάζεσαι και την εβδόμην να 
την αφιερώνης εις εμέ, δια να με λατρεύης. Να σέβεσαι τους γονείς σου. Να μην φονεύης. Να μην κάνης 
καμμία κακή πράξι. Να μην κλέπτης. Να μην ψευδομαρτυρής. Να μην επιθυμής ξένα πράγματα.

Ο λαός έβλεπε το μεγαλοπρεπές θέαμα του βουνού που εκάπνιζε και άκουγε την φωνήν του Αγίου Θεού 
και εκυριεύθηκε από φόβον και τρόμον. Είπαν δε προς τον Μωυσήν: «Πές μας εσύ αυτά που νομοθετεί ο 
Άγιος Θεός. Γιατί φοβόμαστε μήπως πεθάνουμε ακούγοντας την φωνήν του Θεού».

- Έχετε θάρρος, τους λέει ο Μωυσής. Ο Άγιος Θεός παρουσιάστηκε με αυτή την μεγαλοπρέπεια και 
εμίλησε ο Ίδιος σε σας, δια να καταλάβετε ποιος είναι ο Άγιος Θεός μας, να Τον φοβάστε σε όλη σας την ζωήν 
και να αποφεύγετε την κάθε αμαρτίαν.

Κατόπιν ο Μωυσής ανέβηκε εις το όρος και συνωμίλησε με τον Άγιον Θεόν. Σαράντα ολόκληρα 
ημερόνυκτα έμεινε επάνω εις το όρος Σινά και επήρε από τον Άγιον Θεόν και άλλες εντολές που όλες μαζί 
αποτελούν τον Μωσαϊκόν Νόμον. Σύμφωνα με αυτόν έπρεπε οι Ισραηλίται να κανονίζουν την ζωήν των. Ο 
Άγιος Θεός μάλιστα του έδωσε και δύο πέτρινες πλάκες όπου ήτανε γραμμένα αι δέκα εντολές, για να τας 
διαβάζουν πάντοτε οι ιερείς προς τον λαόν.

Όταν ύστερα από αυτά ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος εστάθηκε εμπρός εις όλον τον λαόν και τους 
εξήγησε, όλα όσα ο Άγιος Θεός τους είχε πη. Τους ετόνισε ότι ο Άγιος Θεός θέλει να υπακούουν εις τας 
εντολάς που έδωκε και τους επανέλαβε την υπόσχεσι του Αγίου Θεού, ότι αν αυτοί τηρούν τας εντολάς του, 
θα τους έχη υπό την ιδιαιτέραν του προστασίαν και θα τους επαναφέρη εις την πατρίδα των. Όταν ετελείωσε 
ο Μωυσής, ο λαός όλος με μια φωνή απήντησαν και είπαν: - όλα αυτά που είπεν ο Κύριος, θα τα φυλάττωμεν, 
για να μας προστατεύει. Έδωκαν δηλαδή υπόσχεσι, ότι ποτέ δεν θα τολμήσουν να παρακούσουν εις τον Άγιον 
Θεόν, αλλά θα φυλάττουν τας εντολάς του, δια να είναι ευτυχείς.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τι σας έκαμε, παιδιά, ιδιαιτέραν εντύπωσι, από όσα σας διηγήθηκα; (Αναμφιβόλως, αν η διήγησις 
ήτο επιτυχής, θα ειπούν και δια την στιγμή που ωμιλούσε ο Άγιος Θεός και εσείετο το μεγάλο εκείνο όρος) 
– Μάλιστα! Όλα αυτά τί έδειχναν εις τους Ισραηλίτας να καταλάβουν το μεγαλείον του Αγίου Θεού και να 
εννοήσουν καλύτερα τις υποχρεώσεις των προς αυτόν. Τι δε εζήτησε από αυτούς ο Άγιος Θεός; (να φυλάττουν 
τας εντολάς του). – Και μόνον από εκείνους ζήτησε αυτό; - και από όλους, και από ημάς. Ώστε, τι διδασκόμεθα 
και ημείς;

ΔΙΔΑΓΜΑ
Ο Άγιος Θεός θέλει να υπακούουμεν εις τας εντολάς του.

σελ. 2



ΡΗΤΟΝ
«Τήρησον τας εντολάς. (Ματθ. ΙΘ΄.17)

Τι σημαίνουν αυτά; - (…) – πολύ ωραία! Και πρέπει, παιδιά, από τώρα που είσθε μικροί να βάλετε καλή 
σειρά και να προσπαθήτε να κάνετε το θέλημα του Κυρίου. Υπακοή σε ό,τι διατάσσει ο Κύριος. Και τι ευτυχία 
εις τα παιδιά, όταν υπακούουν εις τας εντολάς του Κυρίου! Έχουν πάντοτε την αγάπην την προστασία και 
την ευλογία του Κυρίου. Δι’ αυτό αν έως τώρα δεν επροσέξαμε τι ζητεί από μας ο Κύριός μας, ποία απόφασι 
πρέπει να λάβωμεν από σήμερα; - (…)

σελ. 3


