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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης  
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Ο αγαθοεργός Δημιουργός, μετά από τις έξι ημέρες 

της Δημιουργίας, αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα 

και θέσπισε το Σάββατο για όλους τους ανθρώ-

πους ως αναμνηστικό της Δημιουργίας. Η τέταρτη 

εντολή του αναλλοίωτου νόμου του Θεού απαιτεί 

την τήρηση αυτής της έβδομης ημέρας - το Σάββα-

το - ως ημέρα ανάπαυσης, λατρείας και διακονίας 

σε αρμονία με τη διδασκαλία και εφαρμογή του Ιη-

σού, ο οποίος είναι Κύριος του Σαββάτου. Το Σάβ-

βατο είναι ημέρα ευχάριστης επικοινωνίας με το 

Θεό και προς αλλήλους. Είναι σύμβολο της λύ-

τρωσής μας εν Χριστώ, σημείο του αγιασμού μας, 

ένα τεκμήριο υποταγής και μια πρόγευση του αιώ-

νιου μέλλοντός μας στη βασιλεία του Θεού. Το 

Σάββατο είναι το αιώνιο σημείο του Θεού για την 

αιώνια διαθήκη Του ανάμεσα σε Αυτόν και στο λαό 

Του. Η χαρούμενη τήρηση αυτού του άγιου χρόνου 

από εσπέρας σε εσπέρας, ηλιοβασίλεμα σε ηλιο-

βασίλεμα, είναι ο εορτασμός της δημιουργικής και 

της λυτρωτικής πράξης του Θεού.- 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

 
Μαζί με το Θεό, ο Αδάμ και η Εύα περιεργάσθηκαν την 

παραδείσια κατοικία τους. Το σκηνικό ήταν μαγευτικό πέρα 
από κάθε περιγραφή. Καθώς ο ήλιος έγερνε προς τη δύση 
εκείνη την Παρασκευή, την έκτη ημέρα της δημιουργίας, και 
τα άστρα άρχισαν να εμφανίζονται, «είδεν ο Θεός πάντα 
όσα εποίησε, και ιδού ήσαν καλά λίαν». (Γέν. α΄31). Έτσι, 
«συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη, και πάσα η στρατιά 
αυτών». (Γέν. β΄1). 

Αλλά όσο όμορφος και να ήταν ο κόσμος τον οποίο ο 
Θεός μόλις είχε δημιουργήσει, το μέγιστο δώρο που μπο-
ρούσε να δώσει στο νεοδημιουργημένο ζευγάρι, ήταν το 
προνόμιο της προσωπικής σχέσης με Αυτόν. Έδωσε το 
Σάββατο ως μια ειδική ημέρα ευλογίας και επικοινωνίας 
τους με το Δημιουργό τους. 

 
Το Σάββατο Μέσα στη Γραφή 

Το Σάββατο είναι το κέντρο της λατρείας μας προς το 
Θεό. Ως αναμνηστικό της Δημιουργίας, αποκαλύπτει το λό-
γο γιατί ο Θεός πρέπει να λατρεύεται: Αυτός είναι ο Δημι-
ουργός και εμείς τα δημιουργήματά Του. «Γι’αυτό, το Σάβ-
βατο βρίσκεται στο ίδιο το θεμέλιο της θείας λατρείας, επει-
δή διδάσκει αυτή τη μεγάλη αλήθεια με τον πιο εντυπωσια-
κό τρόπο, που κανένα άλλο θέσπισμα δεν το κάνει. Η αλη-
θινή αιτία της θείας λατρείας, όχι μόνο της λατρείας κατά 
την ημέρα του Σαββάτου, αλλά όλης της λατρείας, βρίσκεται 
στη διαφορά μεταξύ του Δημιουργού και των δημιουργημά-
των Του. Αυτό το μεγάλο γεγονός δεν μπορεί ποτέ να θεω-
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ρηθεί απαρχαιωμένο, ούτε πρέπει ποτέ να λησμονηθεί.»1 
Αυτή η αλήθεια έπρεπε να διατηρηθεί για πάντα ενώπιον 
της ανθρώπινης φυλής ότι ο Θεός θέσπισε το Σάββατο. 

 
Το Σάββατο στη Δημιουργία. Το Σάββατο μάς έρχεται 

από έναν αναμάρτητο κόσμο. Είναι ένα ιδιαίτερο δώρο του 
Θεού, που βοηθάει την ανθρώπινη φυλή να κατανοήσει 
εδώ στη γη την πραγματικότητα του ουρανού. Τρεις ευδιά-
κριτες θείες πράξεις θέσπισαν το Σάββατο: 

1. Ο Θεός αναπαύθηκε το Σάββατο. Την έβδομη ημέρα 
ο Θεός «κατέπαυσε και ανεπαύθη» (Έξ. λα΄17), αν και δεν 
αναπαύθηκε επειδή το είχε ανάγκη (Ησ. μ΄28). Το ρήμα «α-
νεπαύθη», σαβάτ,  σημαίνει κατά λέξη ‘’διακόπτω’’ από ερ-
γασία ή δραστηριότητα (Γέν. η΄22). «Η ανάπαυση του Θεού 
δεν ήταν το αποτέλεσμα εξάντλησης ή κόπωσης, αλλά δια-
κοπή μιας προηγούμενης απασχόλησης.»2 

Ο Θεός αναπαύθηκε επειδή ήθελε οι άνθρωποι να ανα-
παύονται. Έδωσε παράδειγμα για να το ακολουθήσουν οι 
ανθρώπινες υπάρξεις. (Έξ. κ΄11). 

Εφόσον Θεός τελείωσε τη δημιουργία στην έκτη ημέρα 
(Γέν. β΄1), τι εννοεί η Γραφή όταν λέει ότι «είχε συντετελε-
σμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού» (Γέν. 
β΄2); Ο Θεός είχε τελειώσει τη δημιουργία του ουρανού και 
της γης στις έξι αυτές ημέρες, αλλά ακόμη δεν είχε δημι-
ουργήσει το Σάββατο. Το Σάββατο ήταν η τελευταία πινελιά, 
το τέλος του έργου Του. 

2. Ο Θεός ευλόγησε το Σάββατο. Ο Θεός όχι μόνο έ-
κανε το Σάββατο, αλλά και το ευλόγησε. «Η ευλογία επάνω 
στην έβδομη ημέρα υποδήλωνε ότι ανακηρύχθηκε να είναι 
ειδικό αντικείμενο θείας εύνοιας, και μια ημέρα που θα έ-
φερνε ευλογία στα πλάσματά Του.»3 

3. Ο Θεός αγίασε το Σάββατο. Να αγιασθεί κάτι σημαί-
νει να γίνει άγιο ή ιερό, να χωρισθεί ως ιερό ή για ιερή χρή-
ση, να καθαγιασθεί. Οι άνθρωποι, οι χώροι, (όπως αγια-
στήριο, ναός ή εκκλησία), και ο χρόνος (άγιες ημέρες) μπο-
ρούν να αγιασθούν. Το γεγονός ότι ο Θεός αγίασε την έ-



19.  Το Σάββατο 

 391

βδομη ημέρα, σημαίνει ότι την ξεχώρισε για την ύψιστη 
πρόθεση να αυξηθεί η θεία-ανθρώπινη σχέση. 

Ο Θεός ευλόγησε και αγίασε την έβδομη ημέρα το Σάβ-
βατο, επειδή αναπαύθηκε αυτή την ημέρα από όλα τα έργα 
Του. Την ευλόγησε και την αγίασε για την ανθρωπότητα, όχι 
για τον εαυτό Του. Η προσωπική Του παρουσία είναι που 
φέρνει στο Σάββατο την ευλογία Του και τον αγιασμό Του. 

 
Το Σάββατο στο Σινά. Τα γεγονότα που ακολούθησαν 

την αναχώρηση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, δείχνουν 
ότι σε μεγάλο βαθμό είχαν χάσει την έννοια του Σαββάτου. 
Οι αυστηρές απαιτήσεις της σκλαβιάς φαίνεται ότι έκαναν 
πολύ δύσκολη την τήρηση του Σαββάτου. Μόλις απέκτησαν 
την ελευθερία τους, ο Θεός τους υπενθύμισε με έντονο 
τρόπο, μέσα από το θαύμα του μάννα και τη διακήρυξη των 
Δέκα Εντολών, την υποχρέωσή τους να φυλάττουν την έ-
βδομη ημέρα το Σάββατο. 

1. Το Σάββατο και το μάννα. Ένα μήνα πριν διακηρύξει 
το νόμο στο Σινά, ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό Του προ-
στασία από ασθένειες εάν επιμελώς έδιναν προσοχή στις 
εντολές Του και φύλατταν τα προστάγματά Του (Έξ. ιε΄26,  
Γέν. κς΄5). Λίγο μετά πού έδωσε αυτή την υπόσχεση, ο 
Θεός υπενθύμισε στους Ισραηλίτες την αγιότητα του Σαββά-
του. Με το θαύμα του μάννα τους δίδαξε με συγκεκριμένες 
λέξεις πόσο σπουδαία θεωρούσε την ανάπαυσή τους στην 
έβδομη ημέρα. 

Κάθε ημέρα της εβδομάδας ο Θεός έδινε στους Ισραηλί-
τες αρκετό μάννα για να καλύψουν τις ανάγκες εκείνης της 
ημέρας. Δε χρειαζόταν να φυλάξουν για την άλλη ημέρα, 
επειδή αυτό χαλούσε αν το έκαναν. (Έξ. ις΄4, 16-19). Tην 
έκτη ημέρα έπρεπε να συνάξουν διπλάσιο από το συνηθι-
σμένο ποσό για να έχουν αρκετό και για την ίδια ημέρα και 
για το Σάββατο. Διδάσκοντας ότι η έκτη ημέρα ήταν ημέρα 
ετοιμασίας (και γι’αυτό και στα ελληνικά  λέγεται Παρα-
σκευή) και επίσης πώς πρέπει να τηρηθεί το Σάββατο, ο 
Θεός είπε: «Αύριον είναι σάββατον, ανάπαυσις αγία εις τον 
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Κύριον. Ψήσατε ό,τι έχετε να ψήσητε, και βράσατε ό,τι έχετε 
να βράσητε, και παν το περισσεύον εναποταμιεύσατε εις 
εαυτούς διά να φυλάττηται έως πρωί.» (Έξ. ις΄23). Μόνο για 
την έβδομη ημέρα μπορούσε το μάννα να διατηρηθεί χωρίς 
να χαλάσει. (Έξ. ις΄24). Με ένα παρόμοιο λεκτικό σχετικά με 
την τέταρτη εντολή, ο Μωυσής είπε: «Έξ ημέρας θέλετε συ-
νάγει αυτό. Εν τη εβδόμη όμως ημέρα, τω σαββάτω, εν 
ταύτη δεν θέλει ευρίσκεσθαι.» (Έξ. ις΄26). 

Επί σαράντα χρόνια, ή περισσότερα από 2.000 διαδοχι-
κά εβδομαδιαία Σάββατα, όσο οι Ισραηλίτες ήσαν στην έρη-
μο, το θαύμα του μάννα τούς θύμιζε αυτό το υπόδειγμα των 
έξι ημερών εργασίας και την έβδομη ημέρα ανάπαυση. 

2. Το Σάββατο και ο νόμος. Ο Θεός έθεσε την εντολή 
του Σαββάτου στο κέντρο του Δεκαλόγου. Η σχετική εντολή 
λέει: 

«Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου, διά να αγιάζης αυ-
τήν. Έξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η 
ημέρα όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού 
σου. Μη κάμης εν ταύτη ουδέν έργον, μήτε συ, μήτε ο υιός 
σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη 
σου, μήτε το κτήνος σου, μήτε ο ξένος σου ο εντός των πυ-
λών σου. Διότι εις έξ ημέρας εποίησεν ο Κύριος τον ουρα-
νόν και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς, εν δε 
τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε. Διά τούτο ευλόγησε Κύριος 
την ημέραν του σαββάτου και ηγίασεν αυτήν.» (Έξ. κ΄8-11). 

΄Ολες οι εντολές του Δεκαλόγου είναι ζωτικές και καμιά 
δεν είναι αμελητέα (Ιακ. β΄10), αν και ο Θεός ξεχώρισε την 
εντολή του Σαββάτου από τις άλλες. Σχετικά με αυτή, έδω-
σε την εντολή: «Ενθυμού», υπενθυμίζοντας στην ανθρωπό-
τητα τον κίνδυνο να ξεχασθεί η σπουδαιότητά της. 

Οι λέξεις με τις οποίες αρχίζει η εντολή - «ενθυμού την 
ημέραν του σαββάτου διά να αγιάζης αυτήν» - δείχνει ότι το 
Σάββατο δε θεσπίσθηκε για πρώτη φορά στο Σινά. Αυτές οι 
λέξεις δείχνουν ότι είχε αρχαιότερη προέλευση - και συγκε-
κριμένα στη Δημιουργία, όπως το υπόλοιπο της εντολής 
αποκαλύπτει. Η πρόθεση του Θεού ήταν να φυλάττουμε το 



19.  Το Σάββατο 

 393

Σάββατο ως αναμνηστικό της Δημιουργίας Του. Αυτό καθο-
ρίζει το χρόνο για ανάπαυση και λατρεία, κατευθύνοντάς 
μας να ατενίζουμε στο Θεό και στα έργα Του. 

Ως αναμνηστικό της Δημιουργίας, η τήρηση του Σαββά-
του είναι ένα αντίδοτο κατά της ειδωλολατρίας. Υπενθυμίζο-
ντάς μας ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, Τον 
ξεχωρίζει από τους ψεύτικους θεούς. Έτσι, η τήρηση του 
Σαββάτου γίνεται το σημείο της υποταγής μας στον αληθινό 
Θεό - ένα σημείο ότι αναγνωρίζουμε την Κυριαρχία Του ως 
Δημιουργού και Βασιλέα.  

Η εντολή του Σαββάτου λειτουργεί ως σφραγίδα του νό-
μου του Θεού.4 Γενικά, οι σφραγίδες περιέχουν τρία στοι-
χεία: το όνομα του κατόχου της σφραγίδας, τον τίτλο του και 
την επικράτειά του. Οι επίσημες σφραγίδες χρησιμοποιού-
νται για να δώσουν εγκυρότητα σε έγγραφα μεγάλης σπου-
δαιότητας. Το έγγραφο έχει θέση εξουσίας του αξιωματού-
χου, του οποίου η σφραγίδα τοποθετήθηκε επάνω του. Η 
σφραγίδα συνεπάγεται ότι ο ίδιος ο αξιωματούχος βεβαιώ-
νει τη δικαιοδοσία και ότι όλη η εξουσία της θέσης που κα-
τέχει, βρίσκεται εκεί. 

Μεταξύ των Δέκα Εντολών, η εντολή του Σαββάτου είναι 
αυτή που περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία μιας σφραγίδας. 
Είναι η μόνη από τις δέκα που δίνει την ταυτότητα του αλη-
θινού Θεού με το όνομά Του Κύριος ο Θεός σου «Κυρίου 
του Θεού σου», με τον τίτλο Του Ποιητής «εποίησε», με την 
επικράτειά Του ουρανός και γη «τον ουρανόν και την γην». 
(Έξ. κ΄10,11). Εφόσον μόνο η τέταρτη εντολή δείχνει με την 
εξουσία τίνος δόθηκαν οι Δέκα Εντολές, επομένως «περιέ-
χει τη σφραγίδα του Θεού» επισυνημμένη στο νόμο Του ως 
απόδειξη της αυθεντικότητας και της δεσμευτικής ισχύος 
του.5 

Πράγματι, ο Θεός έκανε το Σάββατο ως «υπόμνηση ή 
σημείο της δύναμης και εξουσίας Του σε έναν κόσμο άσπι-
λο από την αμαρτία και την επανάσταση. Θα ήταν ένα θέ-
σπισμα αιώνιας προσωπικής υποχρέωσης, βασισμένης 
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στην παραίνεση ‘’ενθυμού την ημέραν του Σαββάτου διά να 
αγιάζης αυτήν’’(Έξ. κ΄8).»6 

Αυτή η εντολή διαιρεί την εβδομάδα σε δύο τμήματα. Ο 
Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα έξι ημέρες «εργάζου και 
κάμνε πάντα τα έργα σου», αλλά την έβδομη ημέρα «μη 
κάμης εν ταύτη ουδέν έργον». (Έξ. κ΄9,10). «Έξι ημέρες, 
λέει η εντολή, είναι εργάσιμες ημέρες, αλλά η έβδομη ημέρα 
είναι ημέρα ανάπαυσης. Το ότι η έβδομη ημέρα είναι απο-
κλειστικά ημέρα ανάπαυσης του Θεού γίνεται αυταπόδεικτο 
από τις πρώτες λέξεις της εντολής: ‘’Ενθυμού την ημέραν 
του σαββάτου (ανάπαυση) διά να αγιάζης αυτήν’’.»7 

Αν και οι ανθρώπινες υπάρξεις απαιτούν φυσική ανά-
παυση για να ανανεώσουν τις δυνάμεις τους, ο Θεός βασί-
ζει την εντολή Του ότι αναπαυόμαστε το Σάββατο κατά το 
παράδειγμά Του. Αφού αναπαύθηκε από τις δραστηριότη-
τές Του κατά την πρώτη εβδομάδα του κόσμου, πρέπει και 
εμείς να αναπαυθούμε. 

3. Το Σάββατο και η διαθήκη. ΄Οπως ο νόμος του Θεού 
είναι το κέντρο της διαθήκης (Έξ. λδ΄27), έτσι και το Σάββα-
το, τοποθετημένο στην καρδιά του νόμου, προεξέχει στη 
διαθήκη. Ο Θεός είπε: «Τα σάββατά μου έδωκα εις αυτούς, 
διά να ήναι μεταξύ αυτών και εμού σημείον, ώστε να γνωρί-
ζωσιν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο αγιάζων αυτούς.» (Ιεζ. 
κ΄12,20, Έξ. λα΄17). Γι’αυτό είπε ότι η τήρηση του Σαββάτου 
είναι «εις διαθήκην αιώνιον». (Έξ. λα΄16). «Ακριβώς όπως η 
διαθήκη βασίζεται στην αγάπη του Θεού για το λαό Του 
(Δευτ. ζ΄7,8), έτσι και το Σάββατο, ως σημείο εκείνης της 
διαθήκης, είναι σημείο της θείας αγάπης.»8 

4. Τα ετήσια Σάββατα. Εκτός από τα εβδομαδιαία Σάβ-
βατα (Λευιτ. κγ΄3), υπήρχαν και επτά ετήσια, τελετουργικά  
σάββατα, μέσα στο θρησκευτικό ημερολόγιο του Ισραήλ. 
Αυτά τα ετήσια σάββατα δεν είχαν άμεση σχέση με το Σάβ-
βατο του εβδομαδιαίου κύκλου. Αυτά τα σάββατα, «εκτός 
των σαββάτων του Κυρίου» (Λευιτ. κγ΄38) ήταν η πρώτη και 
η τελευταία ημέρα της Εορτής των Αζύμων, η Ημέρα της 
Πεντηκοστής, η Εορτή των Σαλπίγγων, η Ημέρα του Εξιλα-



19.  Το Σάββατο 

 395

σμού, και η πρώτη και η τελευταία ημέρα Εορτής των Σκη-
νών. (Λευιτ. κγ΄6,8,21,24,25,27,28,34-36). 

Επειδή ο υπολογισμός αυτών των σαββάτων εξαρτάτο 
από την έναρξη του θρησκευτικού έτους, το οποίο βασιζό-
ταν στο σεληνιακό έτος, μπορούσαν να πέσουν σε οποια-
δήποτε ημέρα της εβδομάδας. ΄Οταν συνέπιπταν με το ε-
βδομαδιαίο Σάββατο, ονομάζονταν «μεγάλη ημέρα». (Ιωάν. 
ιθ΄31). «Ενώ το εβδομαδιαίο Σάββατο θεσπίσθηκε με το 
κλείσιμο της εβδομάδας της Δημιουργίας για όλη την αν-
θρωπότητα, τα ετήσια σάββατα ήσαν ένα αναπόσπαστο 
τμήμα του ιουδαϊκού συστήματος τελετών και λειτουργιών 
που καθιερώθηκαν στο όρος Σινά . . . που έδειχναν την έ-
λευση του Μεσσία, και των οποίων η τήρηση έληξε με το 
θάνατό Του στο σταυρό.9 

 
Το Σάββατο και ο Χριστός. Η Γραφή αποκαλύπτει ότι 

τόσο ο Πατέρας όσο και ο Χριστός ήταν Δημιουργός. 
(Α΄Κορ. η΄6, Εβρ. α΄1,2, Ιωάν. α΄3). Ως εκ τούτου ήταν Αυ-
τός που ξεχώρισε την έβδομη ημέρα ως ημέρα ανάπαυσης 
για την ανθρωπότητα. 

Εγκαίρως ο Χριστός συνέδεσε το Σάββατο με το λυτρω-
τικό έργο Του καθώς είχε κάνει και με το δημιουργικό έργο 
Του. Ως ο μεγάλος «Ο ΩΝ» (Έξ. γ΄14), ενσωμάτωσε το 
Σάββατο στο Δεκάλογο ως μια ισχυρή υπενθύμιση αυτής 
της εβδομαδιαίας λατρείας καθιερωμένης στο Δημιουργό. 
Και πρόσθεσε μια άλλη αιτία για την τήρηση του Σαββάτου: 
η λύτρωση του λαού Του (Δευτ. ε΄14,15). Έτσι, το Σάββατο 
χαρακτηρίζει εκείνους που έχουν δεχθεί το Χριστό ως Δημι-
ουργό και Σωτήρα. 

Ο διπλός ρόλος του Χριστού ως Δημιουργού και Σωτήρα 
καθιστά πρόδηλο γιατί είπε ότι ως «Υιός του ανθρώπου κύ-
ριος είναι και του σαββάτου». Με τέτοια εξουσία μπορούσε 
να είχε καταργήσει το Σάββατο, εάν το ήθελε, αλλά δεν το 
έκανε. Αντίθετα, το εφάρμοσε για όλη την ανθρωπότητα 
λέγοντας: «το σάββατον έγεινε διά τον άνθρωπον». (εδ. 
27). 
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Σε όλη την επίγεια διακονία Του ο Χριστός μας άφησε 
παράδειγμα ενός πιστού τηρητή του Σαββάτου. Ήταν συνή-
θειά Του να λατρεύει το Σάββατο στη συναγωγή. (Λουκά 
δ΄16). Η συμμετοχή Του στη λειτουργία του Σαββάτου απο-
καλύπτει ότι το αναγνώριζε ως ημέρα λατρείας.  

Τόσο ενδιαφερόταν ο Χριστός για την ιερότητα του Σαβ-
βάτου, που όταν μίλησε για το διωγμό ο οποίος θα λάμβανε 
χώρα μετά την ανάληψή Του, συμβούλευσε τους μαθητές 
Του λέγοντας: «Προσεύχεσθε δε διά να μη γείνη η φυγή 
υμών εν χειμώνι, μηδέ εν σαββάτω.» (Ματθ. κδ΄20). Αυτό 
δείχνει «ότι ακόμη και τότε οι Χριστιανοί ήταν στενά δεμένοι 
με την τήρηση του Σαββάτου».10 

΄Οταν ο Χριστός τελείωσε το δημιουργό έργο Του - την 
πρώτη μεγάλη πράξη στην ιστορία του κόσμου - αναπαύ-
θηκε την έβδομη ημέρα. Αυτή η ανάπαυση σήμαινε ολο-
κλήρωση και εκπλήρωση. Έκανε το ίδιο και στο τέλος της 
επίγειας διακονίας του, όταν ολοκλήρωσε τη δεύτερη μεγά-
λη πράξη στην ιστορία. Το απόγευμα της Παρασκευής, την 
έκτη ημέρα της εβδομάδας ο Χριστός τελείωσε τη λυτρωτική 
αποστολή Του στη γη. Η τελευταία λέξη Του ήταν: «τετέλε-
σται». (Ιωάν. ιθ΄30). Η Γραφή δίνει έμφαση πως όταν πέθα-
νε «ήτο ημέρα παρασκευή και εξημέρωνε σάββατον». (Λου-
κά κγ΄54). Μετά το θάνατό Του αναπαύθηκε στον τάφο, 
συμβολίζοντας έτσι ότι είχε εκπληρώσει τη λύτρωση της αν-
θρώπινης φυλής.11 

Έτσι, το Σάββατο μαρτυρεί τα έργα του Χριστού της δη-
μιουργίας και της απολύτρωσης. Φυλάττοντάς το οι οπαδοί 
Του χαίρονται με το Χριστό για όσα Αυτός επιτέλεσε για την 
ανθρωπότητα.12 

 
Το Σάββατο και οι Απόστολοι. Οι μαθητές είχαν βαθύ 

σεβασμό για το Σάββατο, όπως φάνηκε στο θάνατο του 
Χριστού. ΄Οταν έφθασε το Σάββατο, διέκοψαν τις ετοιμασίες 
τους για τον ενταφιασμό, «και το μεν σάββατον ησύχασαν 
κατά την εντολήν», σχεδιάζοντας να συνεχίσουν το έργο 
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τους την Κυριακή, «την πρώτην ημέραν της εβδομάδος». 
(Λουκά κγ΄56, κδ΄1). 

΄Οπως έκανε ο Χριστός, και οι απόστολοι έκαναν τη λα-
τρεία τους την ημέρα του Σαββάτου. Στα ευαγγελιστικά τα-
ξίδια του ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή το Σάββατο και 
κήρυττε το Χριστό. (Πράξ. ιγ΄14, ιζ΄1,2, ιη΄4). Ακόμη και οι 
Εθνικοί τον καλούσαν να κηρύξει το λόγο του Θεού το Σάβ-
βατο. (Πράξ. ιγ΄42,44). Σε περιοχές όπου δεν υπήρχε συ-
ναγωγή, επιζητούσε τον τόπο όπου συνηθιζόταν να γίνεται 
λατρεία το Σάββατο. (Πράξ. ις΄13). ΄Οπως ο Χριστός με τη 
συμμετοχή Του στη λειτουργία του Σαββάτου έδειχνε ότι 
αποδεχόταν την έβδομη ημέρα ως ειδική ημέρα λατρείας, 
το ίδιο έκανε και ο Παύλος. 

Αυτή η πιστότητα του αποστόλου στην τήρηση του ε-
βδομαδιαίου Σαββάτου έρχεται σε χτυπητή αντίθεση με τη 
στάση του προς τα ετήσια τελετουργικά σάββατα. Ο Παύλος 
κάνει σαφές ότι οι Χριστιανοί δεν έχουν την υποχρέωση να 
τηρούν αυτές τις ετήσιες αναπαύσεις, επειδή ο Χριστός 
κάρφωσε στο σταυρό τους τελετουργικούς νόμους. (Δείτε το 
κεφάλαιο 18). Ο ίδιος είπε: «Ας μη σας κρίνη λοιπόν μηδείς 
διά φαγητόν ή διά ποτόν, ή διά λόγον εορτής ή νεομηνίας ή 
σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελλόντων, το σώμα 
όμως είναι του Χριστού.» (Κολ. β΄16,17). «Εφόσον τα συμ-
φραζόμενα αυτού του κειμένου έχουν σχέση σε θέματα ιε-
ροτελεστίας, τα αναφερόμενα σάββατα εδώ είναι τα τελε-
τουργικά σάββατα των ετήσιων εορτών των Ιουδαίων ‘’τα 
οποία είναι σκιά’’ ή τύπος που θα εκπληρώνονταν με την 
έλευση του Χριστού.»13  

Παρομοίως, ο Παύλος επιπλήττει τους Γαλάτες που τη-
ρούσαν τις απαιτήσεις του τελετουργικού νόμου, λέγοντας: 
«Ημέρας παρατηρείτε, και μήνας, και καιρούς, και ενιαυ-
τούς; Φοβούμαι διά σας, μήπως ματαίως εκοπίασα εις ε-
σάς.» (Γαλ. δ΄10,11). 

Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ο Ιωάννης αναφερόταν 
στην Κυριακή όταν δήλωσε: «Κατά την Κυριακήν ημέραν 
ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν.» (Αποκ. α΄10). Στη Γραφή, 
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ωστόσο, η μόνη ημέρα που αναφέρεται ότι ανήκει ιδιαίτερα 
στον Κύριο, είναι το Σάββατο. Ο Χριστός δήλωσε: «Η ημέρα 
όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού σου» (Έξ. 
κ΄10), και αργότερα την ονόμασε «αγία μου ημέρα» (Ησ. 
νη΄13). Επίσης ονόμασε τον εαυτό Του Κύριον του Σαββά-
του. (Μάρκ. β΄28). Εφόσον στη Γραφή, η μόνη ημέρα που ο 
Κύριος ονομάζει δική Του είναι η έβδομη ημέρα - το Σάββα-
το, βγαίνει το αβίαστο συμπέρασμα ότι ο Ιωάννης αναφέρε-
ται στο Σάββατο. Ασφαλώς δεν υπάρχει βιβλικό προηγού-
μενο που να δείχνει ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή 
την ονομασία για την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ή την 
Κυριακή. 

Πουθενά η Γραφή δε δίνει την εντολή να τηρηθεί οποια-
δήποτε εβδομαδιαία ημέρα εκτός από το Σάββατο, ούτε δι-
ακηρύττει άλλη εβδομαδιαία ημέρα ευλογημένη ή άγια. Ού-
τε η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι ο Θεός άλλαξε το Σάββατο με 
μια άλλη οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. 

Αντίθετα, η Γραφή αποκαλύπτει ότι η πρόθεση του Θεού 
ήταν ο λαό Του να φυλάττει το Σάββατο σε όλη την αιωνιό-
τητα. «Ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω 
κάμει, θέλουσι διαμένει ενώπιόν μου, λέγει Κύριος, ούτω 
θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Και από 
νέας σελήνης έως άλλης, και από σαββάτου έως άλλου, 
θέλει έρχεσθαι πάσα σαρξ διά να προσκυνή ενώπιόν μου, 
λέγει Κύριος.» (Ησ. ξς΄22,23). 

 
Η Έννοια του Σαββάτου. Το Σάββατο έχει πλατιά ση-

μασία και είναι γεμάτη από βαθιά και πλούσια πνευματικό-
τητα. 

1. Αέναη ανάμνηση της δημιουργίας. ΄Οπως έχουμε 
δει, η θεμελιώδης σημασία που οι Δέκα Εντολές αποδίδουν 
στο Σάββατο είναι ότι αποτελεί αναμνηστικό της δημιουργί-
ας του κόσμου. (Έξ. κ΄11,12). Η εντολή να τηρούμε την έ-
βδομη ημέρα ως το Σάββατο «συνδέεται αδιάσπαστα με 
την πράξη της Δημιουργίας, όντας το θέσπισμα του Σαββά-
του και η εντολή της τήρησής του μια άμεση συνέπεια της 
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πράξης της Δημιουργίας. Επιπλέον, ολόκληρη η ανθρώπινη 
οικογένεια οφείλει την ύπαρξή της στη θεία πράξη της Δη-
μιουργίας που με αυτόν τον τρόπο έχουμε την ανάμνηση. 
Συνεπώς, η υποχρέωση της συμμόρφωσης με την εντολή 
του Σαββάτου ως αναμνηστικό της δημιουργικής δύναμης 
του Θεού μεταβιβάζεται σε όλη την ανθρώπινη φυλή.»15 
Γι’αυτό και είναι το Σάββατο «μια αέναη υποχρέωση ως α-
ναμνηστικό που καθόρισε ο Θεός σε ανάμνηση της δημι-
ουργικής Του δραστηριότητας.»16 

Εκείνοι που το φύλατταν ως αναμνηστικό της Δημιουργί-
ας, το έκαναν ως ευγνώμονη αναγνώριση «ότι ο Θεός είναι 
ο Δημιουργός τους και ο δικαιωματικά ανώτατος ΄Αρχοντάς 
τους, ότι αυτοί ήταν το έργο των χεριών Του και υποκείμενοι 
στην εξουσία Του. Έτσι, το θέσπισμα είχε καθαρά αναμνη-
στικό σκοπό, και αφορούσε όλη τη ανθρωπότητα. Δεν υ-
πήρχε τίποτε το ανεξήγητο σε αυτό, ούτε η εφαρμογή του 
περιοριζόταν σε έναν ιδιαίτερο λαό.»17 Και όσο συνεχίζουμε 
να λατρεύουμε το Θεό επειδή είναι Δημιουργός μας, θα συ-
νεχίσει και το Σάββατο να λειτουργεί ως σημείο και αναμνη-
στικό της Δημιουργίας. 

2. Σύμβολο λύτρωσης. ΄Οταν ο Θεός ελευθέρωσε τον 
Ισραήλ από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, το Σάββατο, το οποίο 
ήταν ήδη αναμνηστικό της Δημιουργίας, έγινε και αναμνη-
στικό της απελευθέρωσης. (Δευτ. ε΄15). Η πρόθεση του 
Κυρίου ήταν, η ανάπαυση του εβδομαδιαίου Σαββάτου, αν 
ετηρείτο σωστά, θα απελευθέρωνε συνεχώς τον άνθρωπο 
από τη σκλαβιά μιας Αιγύπτου που δεν περιοριζόταν σε 
κάποια χώρα ή σε κάποιον αιώνα, αλλά που περιλάμβανε 
κάθε χώρα και κάθε εποχή. Οι άνθρωποι σήμερα χρειάζο-
νται να διαφύγουν από τη σκλαβιά η οποία προέρχεται από 
την απληστία, από το κέρδος, από την ισχύ, από την κοι-
νωνική ανισότητα, από την αμαρτία και από τον εγωισμό.»18 

΄Οταν βλέπουμε το σταυρό, τότε η ανάπαυση του Σαβ-
βάτου ξεχωρίζει σαν ένα ειδικό σύμβολο της λύτρωσης. 
«Είναι το αναμνηστικό της εξόδου από τη σκλαβιά της α-
μαρτίας κάτω από την ηγεσία του Εμμανουήλ. Το μέγιστο 
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φορτίο που φέρνουμε, είναι η ενοχή της ανυπακοής μας. Η 
ανάπαυση του Σαββάτου, θυμίζοντάς μας την ανάπαυση 
του Χριστού στον τάφο, την ανάπαυση της νίκης κατά της 
αμαρτίας, προσφέρει στο Χριστιανό μια απτή ευκαιρία να 
δεχθεί το Χριστό και να έχει την πείρα της συγχώρησής 
Του, της ειρήνης και της ανάπαυσης.»19 

3. Σημείο αγιασμού. Το Σάββατο είναι σημείο της μετα-
μορφώνουσας δύναμης του Θεού, ένα σημείο αγιοσύνης 
και αγιασμού. Ο Κύριος διακήρυξε: «Προσέχετε να φυλάτ-
τητε τα σάββατά μου, διότι τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού 
και υμών, εις τας γενεάς υμών, διά να γνωρίζητε ότι εγώ 
είμαι Κύριος, ο αγιάζων υμάς.» (Έξ. λα΄13, Ιεζ. κ΄20). 
Γι’αυτό, το Σάββατο είναι επίσης σημείο του Θεού ως Αγια-
στού. Ως λαός που έχουμε αγιασθεί με το αίμα του Χριστού 
(Εβρ. ιγ΄12), το Σάββατο είναι επίσης σημείο ότι ο πιστός 
δέχεται το αίμα Του για την άφεση των αμαρτιών. 

΄Οπως ο Θεός ξεχώρισε το Σάββατο για άγιο σκοπό, έτσι 
ξεχώρισε το λαό Του για άγιο σκοπό - για να είναι μάρτυρές 
Του. Η επικοινωνία τους με Αυτόν εκείνη την ημέρα, οδηγεί 
στην αγιότητα. Μαθαίνουν να εξαρτώνται όχι από τα δικά 
τους μέσα, αλλά από το Θεό που τους καθαγιάζει. 

«Η δύναμη που δημιούργησε τα πάντα, είναι η δύναμη 
που αναδημιουργεί την ψυχή κατά την ομοιότητά Του. Για 
εκείνους που φυλάττουν αγία την ημέρα του Σαββάτου είναι 
σημείο αγιασμού. Αληθινός αγιασμός είναι αρμονία με το 
Θεό, ενότητα με Αυτόν στο χαρακτήρα. Αυτό επιτυγχάνεται 
υπακούοντας στις αρχές εκείνες οι οποίες αντικατοπτρίζουν 
το χαρακτήρα Του. Και το Σάββατο είναι το σημείο της υπα-
κοής. Εκείνος που ολόκαρδα υπακούει στην τέταρτη εντο-
λή, θα υπακούσει και σε όλο το νόμο. Αγιάζεται διά της υ-
πακοής.»20 

4. Σημείο νομιμοφροσύνης. ΄Οπως η νομιμοφροσύνη 
του Αδάμ και της Εύας δοκιμάσθηκε με το δένδρο της γνώ-
σης του καλού και του κακού τοποθετημένο στο κέντρο του 
παραδείσου της Εδέμ, έτσι η νομιμοφροσύνη προς το Θεό 
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κάθε ανθρώπινης ύπαρξης θα δοκιμασθεί με την εντολή του 
Σαββάτου τοποθετημένη στο κέντρο του Δεκαλόγου. 

Η Γραφή αποκαλύπτει ότι πριν από τη Δευτέρα Παρου-
σία ο κόσμος ολόκληρος θα διαιρεθεί σε δύο τάξεις: οι υπα-
κούοντες και «οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την 
πίστιν του Ιησού», και οι προσκυνούντες «το θηρίον και την 
εικόνα αυτού». (Αποκ. ιδ΄12,9). Εκείνη την εποχή η αλήθεια 
του Θεού θα μεγαλυνθεί ενώπιον του κόσμου και θα γίνει 
σαφές σε όλους ότι η τήρηση του Σαββάτου της Γραφής 
αποτελεί απόδειξη της νομιμοφροσύνης στο Δημιουργό. 

5. Χρόνος συντροφικότητας. Ο Θεός δημιούργησε τα 
ζώα να είναι σύντροφοι της ανθρωπότητας. (Γέν. α΄24,25). 
Και για μια συντροφιά ανωτέρου επιπέδου ο Θεός έδωσε 
τον άνδρα και τη γυναίκα, τον ένα για τον άλλο. (Γέν. β΄18-
25). Αλλά με το Σάββατο ο Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα 
ένα δώρο που προσφέρει την ύψιστη μορφή συντροφικότη-
τας - τη συντροφικότητα με Αυτόν. Οι ανθρώπινες υπάρξεις 
δεν πλάσθηκαν απλώς για να συντροφεύονται με τα ζώα, 
ούτε ακόμη και μεταξύ τους. Πλάσθηκαν για το Θεό. 

Ιδιαίτερα το Σάββατο μπορούμε να έχουμε την εμπειρία 
της παρουσίας του Θεού μεταξύ μας. Χωρίς το Σάββατο, 
όλα θα ήταν ένας ατέλειωτος κόπος και ιδρώτας. Κάθε ημέ-
ρα θα ήταν ίδια, αφιερωμένη σε υλικές επιδιώξεις. Ο ερχο-
μός του Σαββάτου, οπωσδήποτε, φέρνει ελπίδα, χαρά, νό-
ημα και θάρρος. Εξασφαλίζει χρόνο επικοινωνίας με το Θεό 
μέσα από τη λατρεία, την προσευχή, τους ύμνους, την πε-
ρισυλλογή, τη μελέτη του θείου Λόγου και τη γνωστοποίηση 
του ευαγγελίου σε άλλους. Το Σάββατο αποτελεί για μας 
ευκαιρία να έχουμε την εμπειρία της θείας παρουσίας. 

6. Σημείο δικαίωσης διαμέσου της πίστης. Οι Χριστια-
νοί αναγνωρίζουν ότι με την οδηγία φωτισμένης συνείδησης 
οι μη-Χριστιανοί που ειλικρινά αναζητούν την αλήθεια, μπο-
ρούν να οδηγηθούν από το ΄Αγιο Πνεύμα για να κατανοή-
σουν τις γενικές αρχές του νόμου του Θεού. (Ρωμ. β΄14-16). 
Αυτό εξηγεί γιατί οι εννέα εντολές εκτός από την τέταρτη, σε 
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κάποιο βαθμό, τηρήθηκαν έξω από το Χριστιανισμό. Αλλά 
αυτό δεν ισχύει για την εντολή του Σαββάτου. 

Πολλοί άνθρωποι μπορούν να δουν την αιτία για μια ε-
βδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης, αλλά συχνά δυσκολεύονται 
να κατανοήσουν γιατί το έργο που κάνουν οποιαδήποτε η-
μέρα της εβδομάδας είναι ορθό και αξιέπαινο, ενώ είναι α-
μαρτία αν το κάνουν το Σάββατο. Στη φύση δεν υπάρχει 
καμιά ένδειξη για την τήρηση της έβδομης ημέρας. Οι πλα-
νήτες κινούνται στις αντίστοιχες τροχιές τους, η βλάστηση 
αυξάνεται, η βροχή και ο ήλιος εναλλάσσονται, και τα ζώα 
συνεχίζουν την καθημερινή ζωή τους. Γιατί λοιπόν, θα έ-
πρεπε οι άνθρωποι να τηρούν το Σάββατο; «Για το Χριστια-
νό υπάρχει μόνο μια αιτία και καμιά άλλη. Αλλά αυτή η αιτία 
είναι αρκετή: Ο Θεός μίλησε.»21 

Μόνο με βάση την ειδική αποκάλυψη του Θεού οι άν-
θρωποι κατανοούν το εύλογο της τήρησης της έβδομης η-
μέρας. Εκείνοι λοιπόν που τηρούν την έβδομη ημέρα, το 
κάνουν με πίστη και ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στο Χρι-
στό, ο οποίος καθόρισε την τήρησή της. Τηρώντας το Σάβ-
βατο, οι πιστοί αποκαλύπτουν μια προθυμία να δεχθούν το 
θέλημα του Θεού για τη ζωή τους αντί να εξαρτώνται από 
τη δική τους κρίση. 

Τηρώντας την έβδομη ημέρα, οι πιστοί δεν προσπαθούν 
να γίνουν δίκαιοι. Μάλλον τηρούν το Σάββατο ως αποτέλε-
σμα της σχέσης τους με το Χριστό το Δημιουργό και Λυτρω-
τή.22 Η τήρηση του Σαββάτου είναι αποτέλεσμα της δικαιο-
σύνης που επιτυγχάνεται με τη δικαίωση και τον αγιασμό, 
που σημαίνει ότι έχουν ελευθερωθεί από τη σκλαβιά της 
αμαρτίας και έλαβαν την τέλεια δικαιοσύνη Του. 

«Μια μηλιά δε γίνεται μηλιά κάνοντας μήλα. Κατά πρώ-
τον πρέπει να είναι μηλιά. Έπειτα τα μήλα έρχονται ως φυ-
σική καρποφορία. Έτσι και ο αληθινός Χριστιανός δε φυλάτ-
τει το Σάββατο ή τις άλλες εννέα εντολές για να γίνει δίκαιος. 
Μάλλον, αυτή είναι η φυσική καρποφορία της δικαιοσύνης 
στην οποία ο Χριστός τον κάνει μέτοχο. Εκείνος που φυλάτ-
τει το Σάββατο με τον τρόπο αυτόν, δεν είναι νομικιστής, 
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διότι η εξωτερική τήρηση της έβδομης ημέρας τεκμηριώνει 
την εσωτερική πείρα του πιστού στη δικαίωση και στον αγι-
ασμό. Για το λόγο αυτό, οι τηρητές του Σαββάτου δεν απέ-
χουν από απαγορευμένες πράξεις το Σάββατο για να κερ-
δίσουν την εύνοια του Θεού, αλλά επειδή αγαπούν το Θεό 
και θέλουν να αξιοποιήσουν το Σάββατο στο μέγιστο για να 
έχουν μια πιο στενή επικοινωνία μαζί Του.»23 

Η τήρηση του Σαββάτου αποκαλύπτει ότι σταματήσαμε 
να εξαρτόμαστε από τα δικά μας έργα, ότι συνειδητοποιού-
με πως μόνο ο Χριστός ο Δημιουργός μας μπορεί να μας 
σώσει. Πράγματι, «το πνεύμα της αληθινής τήρησης του 
Σαββάτου αποκαλύπτει μια υπέρτατη αγάπη για τον Ιησού 
Χριστό, το Δημιουργό και Σωτήρα, ο οποίος μας καθιστά 
νέα πρόσωπα. Η τήρηση της ορθής ημέρας με τον ορθό 
τρόπο γίνεται ένα σημείο δικαιοσύνης διαμέσου της πί-
στης.»24 

7. Σύμβολο ανάπαυσης με το Χριστό. Το Σάββατο, ένα 
αναμνηστικό του Θεού που απελευθέρωσε τον Ισραήλ από 
την Αίγυπτο για να αναπαυθεί στην επίγεια Χαναάν, ξεχώ-
ρισε τους λυτρωμένους εκείνης της εποχής από τα γύρω 
έθνη. Κατά τον ίδιο τρόπο το Σάββατο είναι σημείο της απε-
λευθέρωσης από την αμαρτία στην ανάπαυση του Θεού, 
ξεχωρίζοντας τους πιστούς από τον κόσμο. 

΄Οποιος εισέρχεται στην ανάπαυση στην οποία ο Θεός 
τον καλεί, «και αυτός κατέπαυσεν από των έργων αυτού, 
καθώς ο Θεός από των εαυτού». (Εβρ. δ΄10). «Αυτή η α-
νάπαυση είναι πνευματική ανάπαυση, ανάπαυση ‘’από των 
έργων αυτού’’, κατάπαυση από την αμαρτία. Στην κατά-
παυση αυτή ο Θεός καλεί το λαό Του, και αυτή η κατάπαυ-
ση είναι σύμβολο και του Σαββάτου και της Χαναάν.»25 

΄Οταν ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο Του της Δημιουργίας 
και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα, εξασφάλισε στον Αδάμ 
και στην Εύα, κατά την ημέρα του Σαββάτου, την ευκαιρία 
να αναπαυθούν κοντά Του. Αν και αυτοί αμάρτησαν, ο 
πρωταρχικός σκοπός του Θεού να προσφέρει αυτή την α-
νάπαυση στην ανθρωπότητα παρέμεινε αναλλοίωτος. Μετά 
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την πτώση, το Σάββατο συνέχισε ως αναμνηστικό αυτής της 
ανάπαυσης. «Έτσι, η τήρηση του Σαββάτου πιστοποιεί όχι 
μόνο την πίστη στο Θεό ως Δημιουργό των πάντων, αλλά 
επίσης και την πίστη στη δύναμή Του να μεταμορφώνει τη 
ζωή και να καθιστά άξιους άνδρες και γυναίκες να εισέλ-
θουν στην αιώνια εκείνη ‘’ανάπαυση’’, την οποία εξαρχής 
είχε πρόθεση να δώσει στους κατοίκους αυτής της γης.»26 

 Ο Θεός είχε υποσχεθεί αυτή την πνευματική ανάπαυση 
στο σαρκικό Ισραήλ. Παρά την αποτυχία τους να εισέλθουν 
σε αυτή, η πρόσκληση του Θεού παραμένει: «΄Αρα μένει 
κατάπαυσις εις τον λαόν του Θεού.» (Εβρ. δ΄9). ΄Οσοι επι-
θυμούν να εισέλθουν στην ανάπαυση αυτή, «πρέπει πρώτα 
να εισέλθουν διαμέσου της πίστης στην πνευματική Του κα-
τάπαυση, την κατάπαυση της ψυχής από την αμαρτία και 
από τις προσωπικές προσπάθειες για σωτηρία.»27 

Η Καινή Διαθήκη καλεί το Χριστιανό να μην αναβάλει να  
γνωρίσει αυτή την ανάπαυση της χάρης και της πίστης ε-
πειδή «σήμερον» είναι η κατάλληλη στιγμή να εισέλθει σε 
αυτή. (Εβρ. δ΄7, γ΄13). ΄Οσοι έχουν εισέλθει στην κατάπαυ-
ση αυτή - τη σώζουσα χάρη που παίρνουν με την πίστη 
στον Ιησού Χριστό - σταμάτησαν κάθε προσπάθεια να ολο-
κληρώσουν τη δικαιοσύνη με τα δικά τους έργα. Με τον 
τρόπο αυτό η τήρηση του Σαββάτου είναι σύμβολο της ει-
σόδου του πιστού στην ευαγγελική ανάπαυση. 

 
Προσπάθειες Αλλαγής της Ημέρας της Λατρείας 

Εφόσον το Σάββατο παίζει ζωτικό ρόλο στη λατρεία του 
Θεού ως Δημιουργού και Λυτρωτού, δεν εκπλήσσει το γε-
γονός ότι ο Σατανάς έχει αποδυθεί σε έναν ισχυρό πόλεμο 
να ανατρέψει αυτό το ιερό θέσπισμα. 

Πουθενά η Γραφή δεν επιτρέπει αλλαγή στην ημέρα της 
λατρείας που ο Θεός καθιέρωσε στην Εδέμ και επανέλαβε 
στο Σινά. Αυτό το έχουν αναγνωρίσει και άλλοι Χριστιανοί, 
τηρητές οι ίδιοι της Κυριακής. Ο Καθολικός Καρδινάλιος 
James Gibbons έγραψε κάποτε: «Μπορείτε να διαβάσετε τη 
Γραφή από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, και δε θα 
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βρείτε μια μοναδική γραμμή που να επιτρέπει τον αγιασμό 
της Κυριακής. Η Γραφή επιβάλλει τη θρησκευτική τήρηση 
του Σαββάτου, ημέρα που εμείς δεν αγιάζουμε ποτε.»28 

Ο Α. Τ. Lincoln, ένας Διαμαρτυρόμενος, παραδέχθηκε 
πως «δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι η Καινή Διαθήκη η ίδια 
δίνει εγγύηση για τη δοξασία ότι από την Ανάσταση και εδώ 
ο Θεός υπέδειξε την πρώτη ημέρα να τηρείται ως Σάββα-
το».29 Ο ίδιος αναγνώρισε: «Το να γίνει κανείς τηρητής του 
Σαββάτου είναι η μόνη συνεπής στάση για εκείνον ο οποίος 
παραδέχεται ότι ολόκληρος ο Δεκάλογος είναι δεσμευτικός 
ως ηθικός νόμος.»30 

Εφόσον δεν υπάρχει βιβλική απόδειξη ότι ο Χριστός ή οι 
μαθητές Του άλλαξαν την ημέρα της λατρείας, τότε γιατί τό-
σοι πολλοί Χριστιανοί αποδέχονται την Κυριακή στη θέση 
του Σαββάτου; 

 
Το Ξεκίνημα της Τήρησης της Κυριακής. Η αλλαγή της 

λατρείας από το Σάββατο στην Κυριακή επήλθε βαθμιαία. 
Δεν υπάρχει απόδειξη λατρείας εβδομαδιαίας Κυριακής 
πριν από το δεύτερο αιώνα. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι 
στα μέσα αυτού του αιώνα μερικοί Χριστιανοί πρόθυμα τη-
ρούσαν την Κυριακή ως ημέρα λατρείας, όχι ως ημέρα α-
νάπαυσης.31 

Η εκκλησία της Ρώμης, αποτελούμενη κατά το πλείστον 
από Χριστιανούς εξ εθνών (Ρωμ. ια΄13), δημιούργησε την 
τάση προς τη λατρεία της Κυριακής. Στη Ρώμη, την πρω-
τεύουσα της αυτοκρατορίας εγέρθηκαν έντονα αντισημιτικά 
αισθήματα, και καθώς ο καιρός περνούσε, αυτά δυνάμω-
ναν. Αντιδρώντας στα αισθήματα αυτά, οι Χριστιανοί στην 
πόλη αυτή, προσπάθησαν να ξεχωρίζουν από τους Εβραί-
ους. Εγκατέλειψαν κάποιες συνήθειες που είχαν κοινές με 
τους Ιουδαίους, και δημιούργησαν την τάση να απομακρυν-
θούν από τη λατρεία του Σαββάτου, προχωρώντας προς 
αποκλειστική τήρηση της Κυριακής.32 

Από το δεύτερο μέχρι τον πέμπτο αιώνα, ενώ η Κυριακή 
αναπτυσσόταν σε επιρροή, οι Χριστιανοί συνέχιζαν να τη-
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ρούν το Σάββατο σχεδόν παντού στη ρωμαϊκή επικράτεια. 
Τον πέμπτο αιώνα ο ιστορικός Σωκράτης ο λεγόμενος σχο-
λαστικός, έγραψε: «Των γαρ πανταχού της οικουμένης Εκ-
κλησιών εν ημέρα Σαββάτων, κατά πάσαν εβδομάδος περί-
οδον επιτελουσών τα μυστήρια, οι εν Αλεξανδρεία και εν 
Ρώμη, εκ τινος αρχαίας παραδόσεως τούτο ποιείν παρητή-
σαντο. Αιγύπτιοι δε γείτονες όντες Αλεξαδρέων, και την Θη-
βαϊδα οικούντες εν Σαββάτω μεν ποιούσι συνάξεις.»33 

Στον τέταρτο και πέμπτο αιώνα πολλοί Χριστιανοί λά-
τρευαν και το Σάββατο και την Κυριακή. Ένας άλλος εκκλη-
σιαστικός συγγραφέας, ο Ερμίας Σωζομενός, της ίδιας πε-
ριόδου, έγραψε: «Οι μεν και τω Σαββάτω, ομοίως τη μια 
Σαββάτου εκκλησιάζουσιν, ως εν Κωνσταντινουπόλει και 
σχεδόν πανταχού. Εν Ρωμη δε και Αλεξανδρεία ουκέτι.»34 
Αυτά τα κείμενα αποδεικνύουν τον ηγετικό ρόλο της Ρώμης 
στην περιφρόνηση της τήρησης του Σαββάτου. 

Γιατί αυτοί που απομακρύνθηκαν από τη λατρεία του 
Σαββάτου έκλεξαν την Κυριακή (πρώτη ημέρα της εβδομά-
δας) και όχι άλλη; Μια κύρια αιτία είναι ότι ο Χριστός ανα-
στήθηκε την Κυριακή. Πράγματι, ενομίζετο ότι Εκείνος είχε 
εξουσιοδοτήσει τη λατρεία εκείνη την ημέρα. «Αλλά όσο και 
να φαίνεται περίεργο, κανένας συγγραφέας του δεύτερου και 
τρίτου αιώνα δεν ανέφερε έστω και ένα βιβλικό εδάφιο ως 
δικαιοδοσία για την τήρηση της Κυριακής στη θέση του 
Σαββάτου. Ούτε ο Βαρνάβας, ούτε ο Ιγνάτιος, ούτε ο Ιουστί-
νος, ούτε ο Ειρηναίος, ούτε ο Τερτυλλιανός, ούτε ο Κλήμης 
της Ρώμης, ούτε ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας, ούτε ο Ωριγέ-
νης, ούτε ο Κυπριανός, ούτε ο Βικτωρίνος, ούτε κανένας 
άλλος συγγραφέας που έζησε κοντά στην εποχή που έζησε 
ο Χριστός γνώριζαν μια τέτοια διδασκαλία από το Χριστό ή 
από κάποιο μέρος της Βίβλου.»35 

Η δημοτικότητα και η επιρροή που η λατρεία του ηλίου 
των ειδωλολατρών Ρωμαίων συσχετίσθηκε με την Κυριακή, 
αναμφίβολα αύξησε την αποδοχή ως ημέρα λατρείας. Η 
λατρεία του ηλίου έπαιξε σπουδαίο ρόλο σε όλο τον αρχαίο 
κόσμο. «Αποτελούσε ένα από τα αρχαιότατα συστατικά της 
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ρωμαϊκής θρησκείας.» Εξαιτίας της λατρείας του ηλίου στην 
Ανατολή, από τις αρχές του δεύτερου αιώνα μ.Χ., η λατρεία 
του Sol Invictus (Αήττητος Ήλιος) επικράτησε στη Ρώμη και 
σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας.»36 

Αυτή η δημοφιλής θρησκεία σφηνώθηκε στην πρώτη εκ-
κλησία διαμέσου των νεοφώτιστων Χριστιανών. «Οι προερ-
χόμενοι από την ειδωλολατρία Χριστιανοί, συνεχώς ελκύο-
νταν από τη λατρεία του Ηλίου. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από 
τη συχνή καταδίκη των Πατέρων για την εφαρμογή αυτή, 
αλλά επίσης και από τη σημαντική εισχώρηση της λατρείας 
του Ηλίου στη χριστιανική λειτουργία.»37 

Ο τέταρτος αιώνας είδε την εισχώρηση των νόμων του 
Ηλίου. Πρώτα εκδόθηκαν οι νόμοι για την Κυριακή πολιτικής 
φύσης, και έπειτα ακολούθησαν οι νόμοι για την Κυριακή 
θρησκευτικού χαρακτήρα. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 
εξέδωσε το πρώτο πολιτικό διάταγμα για το νόμο της Κυρι-
ακής στις 7 Μαρτίου 321. Έχοντας υπόψη τη δημοτικότητα 
της Κυριακής μεταξύ των παγανιστών ηλιολατρών, και την 
εκτίμηση που πολλοί Χριστιανοί έτρεφαν σε αυτή, ο Κων-
σταντίνος έλπιζε πως, κάνοντας αγία την Κυριακή, μπο-
ρούσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των δύο τάξεων των 
ψηφοφόρων για την κυβέρνησή του.38 

Ο νόμος της Κυριακής του Κωνσταντίνου αντανακλάει το 
παρελθόν του ως ηλιολάτρη. Για το νόμο αυτόν διαβάζουμε: 
«΄Ολοι οι δικασταί και οι κάτοικοι των πόλεων, και οι ενα-
σχολούμενοι εις όλας τας τέχνας ας αναπαύονται κατά την 
ιεράν του ηλίου ημέραν (venerabili die solis). Πλην οι κατοι-
κούντες εις τα χωρία έστωσαν ελεύθεροι όπως καταγίνω-
νται εις την γεωργίαν.»39 

Αρκετές δεκάδες χρόνια αργότερα η εκκλησία ακολού-
θησε το παράδειγμά του. Η σύνοδος της Λαοδικείας (364), 
εξέδωσε τον πρώτο εκκλησιαστικό νόμο της Κυριακής. Στον 
κανόνα 29 η εκκλησία συμφώνησε ότι οι Χριστιανοί έπρεπε 
να τιμούν την Κυριακή και «εάν είναι δυνατόν να μην εργά-
ζονται εκείνη την ημέρα», ενώ κατήγγειλε την εφαρμογή της 
ανάπαυσης το Σάββατο, υποδεικνύοντας ότι οι Χριστιανοί 
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δεν πρέπει «να είναι οκνηροί το Σάββατο, αλλά πρέπει να 
εργάζονται εκείνη την ημέρα.»40 

Το 538, το έτος που χαρακτηρίσθηκε ως η αρχή της 
προφητείας των 1260 ετών (δείτε το κεφάλαιο 12), η τρίτη 
ρωμαιοκαθολική σύνοδος της Ορλεάνης εξέδωσε ένα νόμο 
ακόμη πιο αυστηρό από εκείνο του Κωνσταντίνου. Ο κανό-
νας 28 εκείνης της συνόδου έλεγε ότι ακόμη και «οι γεωργι-
κές εργασίες έπρεπε να ανασταλούν, ώστε να μην εμποδί-
ζονται οι άνθρωποι να πηγαίνουν στην εκκλησία.»41 

 
Η Αλλαγή Προλέχθηκε. Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι η τή-

ρηση της Κυριακής σαν χριστιανικό θέσπισμα έχει την αρχή 
της από «το μυστήριον της ανομίας» (Β΄Θεσ. β΄7), το οποίο 
ήδη ενεργούσε στην εποχή του Παύλου. (Δείτε το κεφάλαιο 
12). Μέσα από την προφητεία του Δανιήλ ζ΄ ο Θεός αποκά-
λυψε την πρόγνωσή Του για την αλλαγή της ημέρας της λα-
τρείας. 

Το όραμα του Δανιήλ περιγράφει μια επίθεση κατά του 
λαού του Θεού και του νόμου Του. Η επιτιθέμενη δύναμη 
που παρουσιάσθηκε σαν μικρό κέρας (και σαν θηρίο στην 
Αποκ. ιγ΄1-10), δημιουργεί μεγάλη αποστασία στη χριστια-
νική εκκλησία. (Δείτε κεφάλαιο το 12). Προερχόμενο από το 
τέταρτο θηρίο και γενόμενο η μεγαλύτερη καταδιωκτική δύ-
ναμη μετά την πτώση της Ρώμης (δείτε το κεφάλαιο 18), το 
μικρό κέρας διανοείται «να μεταβάλλη καιρούς και νόμους». 
(Δαν. ζ΄25). Αυτή η αποστάτιδα δύναμη κατορθώνει να α-
πατήσει τον περισσότερο κόσμο, αλλά στο τέλος η κρίση θα 
αποφασίσει εναντίον της. (Δαν. ζ΄11,22,26). Κατά τον τε-
λευταίο διωγμό ο Θεός θα επέμβει υπέρ του λαού Του και 
θα τον ελευθερώσει. (Δαν. ιβ΄1-3). 

Στην προφητεία αυτή μια μόνο δύναμη ταιριάζει στην ι-
στορία του Χριστιανισμού. Μια μόνο θρησκευτική οργάνωση 
διατείνεται ότι έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους θείους 
νόμους. Σημειώστε ότι στο διάβα της ιστορίας η ρωμαιοκα-
θολική εξουσία είχε διακηρύξει: 
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Γύρω στο 1400 ο Πέτρος de Ancharano ισχυρίσθηκε ότι 
«ο πάπας τροποποίησε το θείο νόμο, εφόσον η δύναμή του 
δεν ήταν από άνθρωπο αλλά από το Θεό, και ενεργεί στη 
θέση του Θεού επάνω στη γη, με την απόλυτη εξουσία να 
λύνει και να δένει τα πρόβατά του»..42 

Ο αντίκτυπος αυτού του καταπληκτικού ισχυρισμού φά-
νηκε κατά τη Μεταρρύθμιση. Ο Λούθηρος διακήρυξε ότι η 
Αγία Γραφή και όχι η παράδοση της εκκλησίας είναι ο οδη-
γός του στη ζωή. Το σύνθημά του ήταν sola scriptura «η 
Γραφή και μόνο η Γραφή». Ο Ιωάννης Εκ, ένας από τους 
πρώτιστους υπερασπιστές της ρωμαιοκαθολικής πίστης, 
επιτέθηκε στο Λούθηρο στο σημείο αυτό, διακηρύττοντας 
ότι η εξουσία της εκκλησίας είναι πάνω από τη Γραφή. 
Προκάλεσε το Λούθηρο να εξηγήσει την τήρηση της Κυρια-
κής αντί του βιβλικού Σαββάτου. Ο Εκ είπε: «Η Γραφή δι-
δάσκει, ‘’Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου διά να αγιάζης 
αυτήν. ‘Εξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η 
ημέρα όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού 
σου’’ κ.τ.λ. Και όντως η εκκλησία άλλαξε το Σάββατο στην 
Κυριακή με δική της εξουσία, την οποία εσύ [Λούθηρε] δεν 
μπορείς να αποδείξεις από τη Γραφή.»43 

Στη σύνοδο του Τριδέντου (1545-1563), την οποία συ-
γκάλεσε ο πάπας εναντίον της Διαμαρτύρησης, ο Gasparο 
de Fosso, αρχιεπίσκοπος του Ρηγίου της Καλαβρίας, επα-
νέφερε το θέμα. Είπε: «Η εξουσία της εκκλησίας λοιπόν 
απεικονίζεται καθαρά από τη Γραφή, διότι ενώ από τη μια 
πλευρά η εκκλησία συνιστά τη Γραφή, διακηρύττει ότι είναι 
θεία και μας την προσφέρει προς ανάγνωση . . .  από την 
άλλη πλευρά οι νομικές διατάξεις στη Γραφή που δόθηκαν 
από τον Κύριο, έπαυσαν να ισχύουν από την ίδια εξουσία 
[την εκκλησία]. Το Σάββατο, η πιο ένδοξη ημέρα στο νόμο, 
αλλάχθηκε στην Κυριακή . . . Αυτά και άλλα παρόμοια θέ-
ματα δε διακόπηκαν με τη διδασκαλία του Χριστού (διότι ο 
Ίδιος λέει ότι ήρθε για να εκπληρώσει το νόμο και όχι να τον 
καταλύσει), αλλά όλα αυτά αλλάχθηκαν με την εξουσία της 
εκκλησίας.»44 
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Αυτή η εκκλησία παραμένει ακόμη στην ίδια θέση; Μια 
έκδοση το 1977 με τον τίτλο The Convert’s Catechism of 
Catholic Doctrine περιέχει τις ακόλουθες ερωτήσεις και α-
παντήσεις: 

«Ερ. Ποια είναι η ημέρα αργίας; 
 Απ. Το Σάββατο είναι ημέρα αργίας. 
 Ερ. Γιατί τηρούμε την Κυριακή αντί του Σαββάτου; 
 Απ. Τηρούμε την Κυριακή αντί του Σαββάτου, επειδή η 

Καθολική Εκκλησία μετέφερε την αγιότητα από το Σάββατο 
στην Κυριακή.»45 

Στο βιβλίο του μπεστ-σέλερ The Faith of Millions ο ρω-
μαιοκαθολικός διανοούμενος John A. O΄Βrien καταλήγει 
στο αναγκαστικό συμπέρασμα: «Εφόσον το Σάββατο και 
όχι η Κυριακή αναφέρεται στη Γραφή, δεν είναι περίεργο ότι 
οι μη-Καθολικοί που διατείνονται ότι στηρίζουν τη θρησκεία 
τους κατευθείαν στη Γραφή και όχι στην εκκλησία, τηρούν 
την Κυριακή και όχι το Σάββατο;» Ναι, βέβαια. Αυτό είναι 
αντιφατικό. Η συνήθεια της τήρησης της Κυριακής λέει, 
«στηρίζεται στην εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας και όχι 
σε κάποια ρητή εντολή της Γραφής. Αυτή η τήρηση παρα-
μένει σαν μια ανάμνηση της Μητέρας Εκκλησίας από την 
οποία δόγματα μη-Καθολικά δραπέτευσαν, όπως ένα παιδί 
τρέχει μακριά από το σπίτι του, αλλά ακόμη κρατάει στην 
τσέπη του μια φωτογραφία της μητέρας του ή μια τούφα 
από τα μαλλιά της.»46 

Η διακήρυξη αυτών των δικαιωμάτων εκπληρώνει την 
προφητεία και συμβάλλει στην αναγνώριση της ταυτότητας 
της εξουσίας του μικρού κέρατος. 

 
Η Αποκατάσταση του Σαββάτου. Στον Ησαΐα νς΄ και 

νη΄ ο Θεός καλεί τον Ισραήλ σε μεταρρύθμιση του Σαββά-
του. Αποκαλύπτοντας τις δόξες της μέλλουσας σύναξης των 
Εθνικών στο ποίμνιό Του (Ησ. νς΄8), συνδέει την επιτυχία 
αυτής της αποστολής της σωτηρίας με την τήρηση του αγί-
ου Σαββάτου (Ησ. νς΄1,2,6,7). 
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Περιγράφει προσεκτικά το ειδικό έργο του λαού Του. Αν 
και η αποστολή τους είναι παγκόσμια, απευθύνεται ιδιαίτε-
ρα σε μια τάξη ανθρώπων που διατείνονται ότι είναι πιστοί, 
αλλά οι οποίοι στην πραγματικότητα απομακρύνθηκαν από 
τις διατάξεις Του. (Ησ. νη΄1,2). Εκφράζει με αυτά τα λόγια 
την αποστολή εκείνων που διατείνονται ότι είναι πιστοί: 
«Θέλεις ανεγείρει τα θεμέλια πολλών γενεών, και θέλεις ο-
νομασθή, Ο Επιδιορθωτής των χαλασμάτων, Ο Ανορθωτής 
των οδών διά τον κατοικισμόν. Εάν αποτρέψης τον πόδα 
σου από του σαββάτου, από του να κάμνης τα θελήματά 
σου εν τη αγία μου ημέρα, και ονομάζης το σάββατον τρυ-
φήν, αγίαν ημέραν του Κυρίου, έντιμον, και τιμάς αυτό, μη 
ακολουθών τας οδούς σου, μηδέ λαλών τους λόγους σου, 
τότε θέλεις εντρυφά εν Κυρίω.» (Ησ. νη΄12-14). 

Η αποστολή του πνευματικού Ισραήλ είναι παράλληλη 
προς αυτή του αρχαίου Ισραήλ. Ο νόμος του Θεού υπέστη 
χαλάσματα όταν η εξουσία του μικρού κέρατος μετέβαλε το 
νόμο. ΄Οπως το καταπατημένο Σάββατο έπρεπε να αποκα-
τασταθεί στον Ισραήλ, έτσι και στη σύγχρονη εποχή το θείο 
θέσπισμα του Σαββάτου πρέπει να αποκατασταθεί, και το 
χάλασμα του τείχους του νόμου του Θεού να επιδιορθω-
θεί.47 

Αυτό το έργο να αποκαταστήσει και να μεγαλύνει το νό-
μο του Θεού το επιτελεί το μήνυμα της Αποκάλυψης ιδ΄6-12 
σε συσχετισμό με το αιώνιο ευαγγέλιο. Και η διακήρυξη αυ-
τού του μηνύματος είναι η αποστολή της εκκλησίας του 
Θεού καθώς πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία. (Δείτε το κε-
φάλαιο 12). Αυτό το μήνυμα πρέπει να αφυπνίσει τον κό-
σμο, καλώντας τον καθένα να ετοιμασθεί για την κρίση. 

Η πρόσκληση για λατρεία του Δημιουργού, «τον ποιήσα-
ντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πη-
γάς των υδάτων» (Αποκ. ιδ΄7), είναι άμεση αναφορά στην 
τέταρτη εντολή του αιώνιου νόμου του Θεού. Ο συνυπολο-
γισμός της στην τελική αυτή ειδοποίηση βεβαιώνει το ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον του Θεού να αποκατασταθεί πριν από τη 
Δευτέρα Παρουσία το σχεδόν λησμονημένο Σάββατο. 
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Η γνωστοποίηση αυτού του μηνύματος θα επιφέρει σύ-
γκρουση, που θα εμπλέξει όλο τον κόσμο. Το κεντρικό ζή-
τημα θα είναι η υπακοή στο νόμο του Θεού και η τήρηση 
του Σαββάτου. Ενώπιον αυτής της σύγκρουσης ο καθένας 
πρέπει να αποφασίσει αν θα τηρήσει τις εντολές του Θεού ή 
αυτές των ανθρώπων. Αυτό το μήνυμα θα δημιουργήσει 
ένα λαό ο οποίος τηρεί τις εντολές του Θεού και έχει την 
πίστη του Ιησού. Εκείνοι που το απορρίπτουν, θα λάβουν 
φυσικά το χάραγμα του θηρίου. (Αποκ. ιδ΄9,12, δείτε το κε-
φάλαιο 12). 

Για να επιτελέσει με επιτυχία αυτή την αποστολή να με-
γαλύνει το νόμο του Θεού και να τιμήσει το παραμεληθέν 
Σάββατο, ο λαός του Θεού πρέπει δείξει ένα παράδειγμα 
συνέπειας στην τήρηση του Σαββάτου. 

 
Η Τήρηση του Σαββάτου 

«Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου διά να αγιάζης αυ-
τήν» (Έξ. κ΄8) σημαίνει ότι πρέπει να θυμόμαστε το Σάββα-
το ολόκληρη την εβδομάδα και να κάνουμε τις αναγκαίες 
ετοιμασίες για να το τηρήσουμε κατά τρόπο που ευαρεστεί 
το Θεό. Πρέπει να προσέξουμε να μη καταναλώνουμε όλες 
τις ενέργειές μας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ώστε να 
μη μπορούμε να εκπληρώσουμε ό,τι αφορά στη λατρεία του 
Σαββάτου. 

Επειδή το Σάββατο είναι μια ημέρα ειδικής επικοινωνίας 
με το Θεό, κατά την οποία καλούμαστε χαρούμενα να εορ-
τάσουμε το δημιουργικό και λυτρωτικό έργο Του, είναι 
σπουδαίο να αποφύγουμε κάθε τι που τείνει να ελαττώσει 
την ιερή ατμόσφαιρά του. Η Γραφή γνωστοποιεί ότι το Σάβ-
βατο πρέπει να διακόψουμε τις κοσμικές εργασίες (Έξ. 
κ΄10), αποφεύγοντας κάθε κερδοσκοπική εργασία και όλες 
τις εμπορικές συναλλαγές. (Νεεμ. ιγ΄15-22). 

Οφείλουμε να τιμήσουμε το Θεό, σύμφωνα με τη Γραφή, 
«μη ακολουθών τας οδούς σου, μηδέ ευρίσκων εν αυτώ το 
θέλημά σου, μηδέ λαλών τους λόγους σου». (Ησ. νη΄13). 
Αφιερώνοντας αυτή την ημέρα για δική μας απόλαυση, ε-
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μπλεκόμενοι σε κοσμικές υποθέσεις, συζητήσεις και σκέ-
ψεις ή επιδιδόμενοι σε αθλήματα, μειώνουμε την επικοινω-
νία με το Δημιουργό μας και παραβιάζουμε την αγιότητα 
του Σαββάτου.48 Το ενδιαφέρον μας για την εντολή του 
Σαββάτου πρέπει να επεκτείνεται σε όλους που είναι κάτω 
από τη δικαιοδοσία μας - τα παιδιά, εκείνοι που εργάζονται 
για μας, ακόμη και οι επισκέπτες μας καθώς και τα ζώα (Έξ. 
κ΄10), έτσι που και αυτοί να χαίρονται τις ευλογίες του Σαβ-
βάτου. 

Το Σάββατο αρχίζει με τη δύση του ηλίου την Παρασκευή 
το απόγευμα και τελειώνει με τη δύση του ηλίου το Σάββατο 
το απόγευμα. (Γέν. α΄5, Μάρκ. α΄32).49 Η Γραφή ονομάζει 
την ημέρα πριν από το Σάββατο Παρασκευή (Μάρκ. ιε΄42) - 
μια μέρα ετοιμασίας για το Σάββατο, έτσι που τίποτε να μη 
μιάνει την αγιότητά του. Εκείνη την ημέρα οι ενασχολούμε-
νοι με το φαγητό της οικογένειας πρέπει να ετοιμάσουν την 
τροφή για το Σάββατο, έτσι που κατά τις ιερές ώρες του να 
ξεκουρασθούν και αυτά από την εργασία. (Έξ. ις΄23, Αρ. 
ια΄8). 

΄Οταν οι άγιες ώρες του Σαββάτου πλησιάζουν, είναι κα-
λό για τα μέλη της οικογένειας ή για ομάδες πιστών να συ-
γκεντρώνονται ακριβώς πριν τη δύση το απόγευμα της Πα-
ρασκευής για να ψάλουν, να προσευχηθούν και να διαβά-
σουν από το Λόγο του Θεού, προσκαλώντας έτσι το ΄Αγιο 
Πνεύμα ως ευπρόσδεκτο φιλοξενούμενο. Κατά τον ίδιο 
τρόπο να σημειωθεί και το κλείσιμό του προς το τέλος του 
Σαββάτου το απόγευμα, επικαλούμενοι την παρουσία του 
Θεού και την οδηγία Του στην επερχόμενη εβδομάδα. 

Ο Θεός καλεί το λαό Του να κάνει το Σάββατο ημέρα 
τρυφής. (Ησ. νη΄13). Πώς μπορούν να το κάνουν; Μόνο α-
κολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού, που είναι Κύριος 
του Σαββάτου, μπορούν να ελπίζουν σε μια εμπειρία αληθι-
νής χαράς την οποία ο Θεός τούς δίνει αυτή την ημέρα. 

Ο Χριστός κατά τη συνήθειά Του πήγαινε στη συναγωγή 
το Σάββατο, συμμετείχε στη λειτουργία και έκανε θρησκευ-
τικές διδασκαλίες. (Μάρκ. α΄21, γ΄1-4, Λουκά δ΄16-27, 
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ιγ΄10). Αλλά έκανε και περισσότερο από απλή λατρεία. Συ-
ναναστρεφόταν τους άλλους (Μάρκ. α΄29-31, Λουκά ιδ΄1), 
περνούσε τον καιρό του έξω από το σπίτι (Μάρκ. β΄23) και 
επιδιδόταν σε ιερές πράξεις ελέους. ΄Οπου είχε την ευκαιρί-
α, θεράπευε τους ασθενείς και καταθλιμμένους. (Μάρκ. 
α΄21-31, γ΄1-5, Λουκά ιγ΄10-17, ιδ΄2-4, Ιωάν. ε΄1-15, θ΄1-
14). 

΄Οταν δέχθηκε κριτικές για το έργο Του προς ανακούφι-
ση των πασχόντων, ο Χριστός απάντησε: «Συγχωρείται εν 
τω Σαββάτω να αγαθοποιή τις.» (Ματθ. ιβ΄12). Οι θεραπευ-
τικές δραστηριότητές Του ποτέ δεν παραβίαζαν το Σάββατο, 
ούτε το καταργούσαν. Αλλά αυτές οι δραστηριότητες έθεσαν 
τέλος στους βαρείς κανονισμούς που κατέστρεφαν την έν-
νοια του Σαββάτου ως όργανο του Θεού για πνευματική 
ανανέωση και τρυφή.50 Η πρόθεση του Θεού ήταν το Σάβ-
βατο να είναι για την ανθρωπότητα ένας πνευματικός ε-
μπλουτισμός. Οι δραστηριότητες που ευνοούν την επικοι-
νωνία με το Θεό, είναι κατάλληλες. Εκείνες που μας απο-
σπούν από αυτή την πρόθεση και δεν αγιάζουν το Σάββα-
το, είναι ακατάλληλες. 

Ο Κύριος του Σαββάτου καλεί όλους να ακολουθήσουν 
το παράδειγμά Του. Εκείνοι που δέχονται την κλήση Του, 
απολαμβάνουν το Σάββατο σαν τρυφή και πνευματική γιορ-
τή - μια πρόγευση του ουρανού. Αποκαλύπτουν ότι «το 
Σάββατο καθορίσθηκε από το Θεό για να εμποδίσει πνευ-
ματική απογοήτευση. Εβδομάδα με την εβδομάδα  η έβδο-
μη ημέρα ενθαρρύνει τη συνείδηση, βεβαιώνοντάς μας ότι 
παρά τους ατελείς χαρακτήρες μας στεκόμαστε τέλειοι ε-
νώπιον του Χριστού. ΄Ο,τι ο Χριστός εκπλήρωσε στο Γολ-
γοθά, υπολογίζεται στον εξιλασμό μας. Εισερχόμαστε στην 
κατάπαυσή Του».51 
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