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175 Πῶς ὁ Θεός ἔδωσε τάς Δέκας Ἐντολάς τοῦ Μωυσῆ εἰς τό ὄρος 

τοῦ Σινά 

Κεφ. ρκς΄ 

 

Καί ὅταν ὁ Μωυσής ὑπῆγε ἀπάνω εἰς τό βουνό τοῦ λέγει ὁ Θεός: 

  «Ἐγώ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός σου ὁπού σέ ἔβγαλα ἀπό τήν Αἴγυπτον 

καί ἀπό τήν δούλεψιν, καί διά τοῦτο πρῶτο μέν σέ ὁρίζω ὅτι νά μήν 

ἔχεις ἄλλους θεούς νά προσκυνᾶς, μόνον ἐμένα. Δεύτερον, νά μήν 

κάμεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδέ εἰσέ κανένα ὁμοίωμα ὁπού νά εἶναι εἰς 

τόν οὐρανόν ἀπάνω ἤ εἰς ὅσα καί ἄν εἶναι κάτω εἰς τήν γῆν, ἤ εἰς ἐκεῖνα 

  ὁπού εἶναι εἰς τά νερά ἀποκάτω εἰς τήν γῆν˙ νά μήν τά προσκυνήσεις 

μήτε νά τά λατρεύσεις. Τρίτον, νά μήν πάρεις τό ὄνομα Κυρίου τοῦ 

Θεοῦ σου εἰς κακόν, διότι εἴ τις πάρει εἰς κακόν δέν τόν θέλει καθα- 

ρίσει ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ. Τέταρτον, νά ἐνθυμᾶσαι τές ἡμέρες τῆς 

ἑβδομάδος καί νά τές ἁγιάζεις, καί νά ἐργάζεσαι ἕξι ἡμέρας καί να 

  κάνεις τήν δουλείαν σου καί τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ νά μήν κάμεις καμίαν 

δουλείαν, διότι ἔναι Σάββατον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καί νά μήν κάμεις 

καμίαν δουλείαν τό Σαββάτο μήτε ἐσύ μήτε ὁ υἱός σου μήτε ἡ θυγατέ- 

ρα σου μήτε τό κοπέλι σου μήτε ἡ κοπέλα σου μήτε τό βόδι σου μήτε τό 

γαδούρι σου. Πέμπτον, νά τιμᾶς τόν πατέρα σου καί τήν μάνα σου διά 
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νά σοῦ γένει καλόν καί νά μακροχρονίσεις εἰς τήν γῆν. Ἕκτον, νά μήν 

κάμεις / δουλείαν τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου. Ἕβδομον, νά μήν μοι- 

χεύσεις, ἤγουν νά ὑπᾶς νά πιάσεις ἀλλουνοῦ γυναίκα. Ὄγδοον, νά μην 

κλέψεις. Ἔνατον, νά μην ψευδομαρτυρήσεις κατά τοῦ πλησίον σου, 

ἤγουν τοῦ γειτόνου σου ἤ τινός ἀλλουνοῦ νά κάμεις ψεύτικην μαρτυ- 

  ρίαν. Δέκατον, νά μήν ἐπιθυμήσεις τήν γυναίκα τοῦ γειτόνου σου μήτε 

τό χωράφι του μήτε τό κοπέλι του μήτε τήν κοπέλαν του μήτε τό γαδού- 

ρι του μήτε κανένα ζῶον αὐτοῦ μήτε ἄλλο τίποτες, ὁπού νά ἔχει». Και 

ἠκούγοντας τό πλῆθος τοῦ Ἰσραήλ τήν βοήν τῶν ὀργάνων καί ἠβλέπο- 

ντας καί τό βουνό ὁπού ἐκάπνιζε ἔλαβαν μεγάλον φόβον, καί ὁ Θεός 

  λέγει τοῦ Μωυσῆ: Εὗρε δύο πλάκες, ὅτι θέλω νά σοῦ δώσω τοῦτες τές 

δέκα ἐντολές ὁπού σοῦ εἶπα διά νά τές δώσεις τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. Καί ὁ 

Μωυσής καί ὁ Ἰωσιέ ὑπῆγαν καί ηὗραν τες καί ἐδυνάμωσαν καί το 

πλῆθος ὅτι νά στέκουν εἰς καλήν καρδίαν, ὅτι ὁ Θεός θέλει τούς δώσει 

νόμον. Καί ἔτσι τούς λέγει ὅτι ἀναμένετε ἐσεῖς ἐδῶ και ἐγώ ὑπάγω να 
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  φέρω τόν νόμον, καί ἀφήνω τόν ἀδελφόν μου τόν Ἀαρών ἐάν ἔναι τίπο- 

τες διαφοράν εἰς ἐσᾶς νά τήν διορθώνει αὐτός ἕως ὅτου να ἔλθω. Και 

ἔτσι ὑπῆγε ὁ Μωυσής εἰς τό βουνό καί ἔρχεται ἕνα γνέφος ἄσπρο και 

ἐσκέπασε ὅλο τό βουνό τοῦ Σινά. Καί ἦλθε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἰς το 

βουνό ἐκεῖνο καί ἔλαμψε, καί ἐστάθηκε ὁ Μωυσής ἑπτά ἡμέρες ἕως 
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ὅτου νά ἐξεκαθαρίσει, καί μετά τές ἑπτά ἡμέρες ἐξεκαθάρισε καί / ἤτονε 

ὥσπερ στία ὁπού καίγεται καί ἀνάφτει, καί ἠβλέπαν την ὅλο τό πλῆθος 

πῶς ἄναφτε. Καί ἐστάθηκε ὁ Μωυσής εἰς τό βουνό σαράντα ἡμέρες και 

σαράντα νύκτες καί ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε δύο πλάκες γραμμένες ὁπού 

εἶχαν τόν νόμον τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι ἐκατέβη. 

      

   

 

Ελένη Κακουλίδη-Πάνου (επιμ.), Ιωαννίκιος Καρτάνος, Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2000. 


