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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ἕνας μεγάλος συγγραφέας, ἐνῶ εἶχε πολλά βιβλία μπροστά του, ἔλεγε στή γυναῖκα του:
--Φέρε μου τό βιβλίο μου.
--Μά ποιό βιβλίο ἀπό ὅλα;
--Ρωτᾶς ποιό βιβλίο; Ἕνα εἶναι τό βιβλίο, ἀπαντοῦσε ὁ μεγάλος αὐτός συγγραφέας. Εἶναι τό
μοναδικό βιβλίο στόν κόσμο, πού δέν παλιώνει ποτέ, πού διαβάζεται κάθε ἐποχή καί ἀνταποκρίνεται
στίς πιό βαθειές πνευματικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, διότι δέν περιέχει λόγια ἀνθρώπων, ἀλλά τόν
παντοδύναμο λόγο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ 

Ἁγία Γραφή.

Ναί, τό Βιβλίο Αὐτό ξεχωρίζει ἀπό ὅλα τά βιβλία τῆς παγκόσμιας
φιλολογίας. Μέσα στίς σελίδες του κρύβεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός!
Ὁ...  Μοναδικός Διδάσκαλος!
Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι οἱ μαθητές ὠνόμαζαν τόν Κύριο ραββί, δηλαδή
διδάσκαλο. Καί εἶναι ὁ μόνος ἀληθής διδάσκαλος, διότι μᾶς ἐδίδαξε ἀλήθειες, τίς
ὁποῖες κανένας οὔτε ἐδίδαξε, ἀλλά οὔτε καί μποροῦσε νά διδάξῃ.
 Εἰς τήν διδασκαλία πού ἔκανε πρός τήν Σαμαρείτιδα γυναῖκα ἐφανέρωσε τί
εἶναι ὁ Θεός (Ἰωαν. δ΄24).
 Εἰς τήν Κυριακήν προσευχήν ἐδίδαξε ποία εἶναι ἡ σχέσις τοῦ Θεοῦ πρός τούς
ἀνθρώπους΄ ὅτι δηλαδή, τούς θεωρεῖ παιδιά Του καί φροντίζει γιά αὐτά σάν
πατέρας φιλόστοργος (Ματθ. στ΄25-26).
 Ἐδίδαξε ἐπίσης πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς. Ὅλος ὁ
κόσμος, εἶπε, δέν μπορεῖ νά ἐξαγοράσῃ μία ψυχή (Μάρκ. η΄35-37).
 Ἀλλά μίλησε καί γιά τό αἰώνιο μέλλον: Γιά τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν, τήν παγκόσμιον κρίσιν, τήν
ἐπουράνιον βασιλείαν καί τήν αἰώνιον κόλασιν (Ματθ. κε΄31-46). Δέν ὑπάρχει τίποτα, πού νά εἶναι
ἀπαραίτητο γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί νά μήν τό ἐδίδαξε ὁ Κύριος.
Ἀλλά καί ἡ μέθοδος τῆς διδασκαλίας Του εἶναι ξεχωριστή. Θυμηθεῖτε τίς παραβολές, πού εἶπε:
Ἀριστουργήματα... λογοτεχνίας! Καί οἱ ἐγγράμματοι, ἀλλά καί οἱ ἀγράμματοι μποροῦσαν νά ὠφελοῦνται
ἀπό τήν διδασκαλίαν Του, ἄν ἤθελαν.
Ὤ καί κάτι ἀκόμη! Μέ πόση σοφία ἀπαντᾶ σ’ ἐκείνους πού τόν ρωτοῦσαν μέ πονηρίαν, ὄχι γιά
νά διδαχθοῦν, ἀλλά γιά νά τόν φέρουν, ἔτσι ἐπίστευαν, σέ... δύσκολη θέσι! Πῶς ἀπάντησε... σ’ ἐκεῖνο
τό νομικό, πού μέ πονηρία τόν ἐρώτησε «τί ποιήσας ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω;» (Λουκ. ι΄25). Ἐκεῖνος
ἐφαντάζετο ὅτι εἶναι διδάσκαλος καί ὁ Κύριος τόν ἀπέδειξε ἀμελῆ μαθητή. Ἐδιάβαζε ὁ νομικός τόν νόμο
τοῦ Θεοῦ, χωρίς ὅμως νά ἐμβαθύνῃ καί νά ἐννοῇ τά γραφόμενα.
Χαρακτηριστικό ἀκόμη τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου εἶναι ὅτι
«ἐδίδασκεν ὡς ἐξουσίαν ἔχων» (Ματθ. ζ΄29). Οἱ προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης
ἐδίδασκαν ὡς ἀπεσταλμένοι τοῦ Θεοῦ. Ἔλεγαν εἰς τόν λαό, «τάδε λέγει
Κύριος». Ὁ Κύριος ὅμως Ἰησοῦς Χριστός ἔλεγε «Ἐγώ λέγω ὑμῖν.....».
Ξεχωρίζει τόν ἑαυτόν του ἀπό ὅλους τούς ἄλλους καί διδάσκει μέ κῦρος.
Δέν στηρίζει τήν ἀλήθεια τῆς διδασκαλίας του εἰς τό κῦρος ἄλλων, ἀλλά
στό δικό του θεῖο κῦρος. «Ἐγώ.... λέγω ὑμῖν.....».
ΔΙΗΓΗΣΙΣ:

Μιά τέτοια διδασκαλία ἦταν πολύ φυσικό νά κάνῃ ἐξαιρετική
ἐντύπωσι εἰς τούς ἀνθρώπους. Πλήθη ἀμέτρητα τρέχουν κοντά Του νά
ἀκούσουν τήν ἐκπληκτική διδασκαλία Του. Ὅμως οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ
Φαρισαῖοι δέν μποροῦν νά βλέπουν τόν Κύριο νά σαγηνεύῃ τά πλήθη. Δέν
μποροῦν νά βλέπουν τόν λαό νά τόν θαυμάζῃ καί νά τόν ἀκούῃ μέ τόση
ἀφοσίωσι καί λαχτάρα. Γι’ αὐτό καί στέλνουν τούς ὑπηρέτες τους νά τόν
συλλάβουν καί μάλιστα ἀμέσως.
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Οἱ ὑπηρέτες πλησιάζουν τόν Κύριο, στέκουν δίπλα Του, ἀκοῦν πού μιλᾶ μέ τόση ὡραιότητα
καί.... δέν τολμοῦν νά τόν συλλάβουν! Μιά θεϊκή δύναμις τούς καθηλώνει. Φεύγουν... ἄπρακτοι. Χωρίς
τόν Κύριο. Κι ὅταν σέ λίγο συναντοῦν τούς ἀρχιερεῖς, τούς ὁμολογοῦν πώς ποτέ ἄλλοτε δέν ἐδίδαξε

ἄλλος ἄνθρωπος μέ τόση σοφία καί δύναμι, μέ τόση χάρι καί τελειότητα ὅπως Αὐτός ὁ
ἄνθρωπος. Πῶς νά συλλάβουμε ἕναν τέτοιο ἄνθρωπο....!


Ἀμέτρητες ψυχές ἔτρεχαν καθημερινά κοντά Του. Τόν ἀναζητοῦσαν στό ἱερό τῆς Ἱερουσαλήμ
καί τίς συναγωγές, σέ πόλεις καί χωριά, σέ ἐρημιές καί ἀκρογιαλιές, σέ βουνά καί πεδιάδες. Ὅλος ὁ
λαός κρεμόταν ἀπό τά χείλη Του. Ὁ λόγος Του θέρμαινε τίς καρδιές τους, ξεδιψοῦσε κάθε διψασμένο,
ἔδινε χαρά σέ ὅλους τούς πονεμένους καί τσακισμένους ἀπό τά βάσανα ἀνθρώπους. Εἰρήνευε τίς ψυχές
καί τίς γέμιζε γαλήνη καί ἀνάπαυσι.
Ὤ, εὐτυχεῖς ὅσοι ἔζησαν ἐκεῖνα τά χρόνια! Τί εὐλογία! Εἶδαν τόν Κύριον! Τόν ἄκουσαν!
Περπάτησαν δίπλα Του! Ἔφαγαν μαζί Του, .... ! Ἀλλά κι ἐμεῖς.... 2000 χιλιάδες χρόνια ἀργότερα
μποροῦμε νά ζοῦμε ὅ,τι ἔζησαν ἐκεῖνοι! Νά ἀκοῦμε τόν Κύριο νά ὁμιλῇ! Νά Τόν ἀκολουθοῦμε! Κι ἀκόμη
πιό πολλά.... ἀρκεῖ νά τό θελήσουμε... Γιατί ἐμεῖς ἔχουμε:
 Τό ... βιβλίο... Του!



Τήν Ἁγία Γραφή!

 Ἀλλά καί τόν... ἴδιο!  Μέ τήν Θεία Κοινωνία... μεταλαμβάνουμε τό σῶμα καί τό αἷμα Του. Ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος ἔρχεται καί κάθεται στήν καρδιά μας..... ἀρκεῖ..... ἐμεῖς..... νά τόν καλέσουμε.



Ἡ Ἁγία Γραφή δέν εἶναι καρπός τῆς ἀνθρωπίνης διανοήσεως. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι ὁ
συγγραφέας. Αὐτός ἐνέπνευσε τούς συγγραφεῖς καί ἔγραψαν πράγματα, τά ὁποῖα οὐδέποτε

ἀνθρώπινος νοῦς καί καρδιά θά μποροῦσαν νά συλλάβουν.
--Ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς τό τονίζει: «Πᾶσα γραφή θεόπνευστος».
Στίς σελίδες της ἀποκαλύπτεται ὅλη ἡ ἀλήθεια γιά τόν Θεό, τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο. Σ’
αὐτήν ὁ καθένας μας μπορεῖ νά βρῇ τούς τρόπους γιά νά ἀπελευθερωθῇ ἀπό τήν ἁμαρτία καί τούς
δρόμους πού ὁδηγοῦν στήν ἀληθινή σοφία. Μπορεῖ νά βρῇ φάρμακο γιά ὅλες τίς ἀτέλειες καί τά
ἐλαττώματα καί τροφή γιά ὅλες τίς ἀρετές καί τά κατορθώματα.
--Ἀλλά κι ὁ Ἀπ. καί Εὐαγγελιστής Ἱωάννης γράφει: «Ὅ ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν,
ὅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν... ταῦτα γράφομεν ὑμῖν». (Α΄Ἰωάν. α΄1-4) Αὐτό πού
ἔχουμε δεῖ κι ἔχουμε ἀκούσει ὡς αὐτόπτες καί αὐτήκοοι μάρτυρες ἀναγγέλλουμε σέ σᾶς πού δέν τό
εἴδατε μέ τά μάτια σας, δέν τό ἀκούσατε μέ τά αὐτιά σας καί δέν τό ψηλαφήσατε μέ τά χέρια σας.
Ἔτσι εἶναι, παιδιά! Μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή νοιώθεις ὅτι ἀκοῦς τήν φωνή τοῦ Κυρίου... ὅτι
τόν ἔχεις δίπλα σου... σέ πιάνει ἀπό τό χέρι καί σέ ὁδηγεῖ! Ἡ διδασκαλία Του..... ἀνεξάντλητη πηγή πού
μᾶς ξεδιψᾶ, μᾶς ξεκουράζει, μᾶς ἀναγεννᾶ, μᾶς μεταμορφώνει. Κι ὅσο περισσότερο τήν μελετᾶς, τόσο
ἀντλεῖς δυνάμεις γιά μιά νέα ζωή.
Ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, ἀρχαῖος ἐκκλησιαστικός συγγραφέας μᾶς καλεῖ νά μελετοῦμε καθημερινά
τούς λόγους τοῦ Κυρίου λέγοντας:
«Ἔλα νά ἀπολαύσῃς τόν Χριστό, ἔλα νά ἀπολαύσῃς τό φῶς. Ἔλα νά ζήσῃς».
Κι ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς λέγει: «Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως.....» (Κολ. γ΄16).
Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, ἡ διδασκαλία Του, τό ἅγιο θέλημά Του νά μένουν πάντα στήν καρδιά μας.
Νά ἀντηχοῦν ἀδιάκοπα στά αὐτιά, στή σκέψι μας.

Πῶς νοιώθετε, ὅταν ἀκοῦτε ἤ μελετᾶτε τό λόγο τοῦ Θεοῦ; (...)
Σωστά! Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ φωτίζει, κάνει ξεκάθαρο τό νόημα τῆς ζωῆς, χορταίνει τήν ψυχή,
παρηγορεῖ στή θλῖψι, ἐνδυναμώνει στόν πνευματικό ἀγῶνα, ὑπενθυμίζει τά ἁμαρτήματά μας καί ὁδηγεῖ
σέ μετάνοια. Ναί, εἶναι θησαυρός ὁ θεῖος λόγος. Γι’ αὐτό κι ὁ Ψαλμωδός λέγει: «Θεέ μου, παραπάνω

ἀπό χρυσάφια, μαργαριτάρια καί λάφυρα πολλά, τό θεῖο νόμο Σου ἀγαπῶ» (Ψαλμ. ριη΄127).
Καί τί ἄλλο τονίζει ὁ Ἁπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος;

Τί πρέπει νά κάνῃ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στή ψυχή μας; (...)
Μάλιστα! Νά ἐνοικῆ... καί μάλιστα πλουσίως! Νά μένῃ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή μας σάν στό
σπίτι του. Σάν νοικοκύρης. Ὄχι γιά λίγο, γιά μερικές στιγμές σάν περαστικός ξένος, σάν ἐπισκέπτης. Νά
εἶναι ἐγκατεστημένος μονίμως ἐκεῖ. Νά τριγυρίζῃ ἀδιάκοπα στό νοῦ μας. Νά μή λέμε: «Τά ξέρω. Πάλι τά
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ἴδια θά λέμε;... Μέ μιά ματιά μπῆκα στό νόημα, φτάνει». Ὄχι ποτέ δέν φθάνει. Χρειάζεται πολλή
προσοχή, διότι ὑπάρχουν πολλοί κίνδυνοι γύρω μας: Ἀντιχριστιανικές ἰδέες, συκοφαντίες,
προβληματισμοί κι ἀμφισβητήσεις, πειρασμοί,....καί τόσα ἄλλα. Ὁ ἐχθρός.... κ α ρ α δ ο κ ε ῖ !
Ἀλλά καί κάτι ἀκόμη.
Κι ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος συμπληρώνει: «Γίνεσθε ποιηταί λόγου καί μή μόνον
ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς». Μήν ἐξαπατᾶτε τόν ἑαυτόν σας νομίζοντας ὅτι ἀρκεῖ μόνο
νά ἀκούῃ κανείς τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὄχι, δέν ἀρκεῖ! Εἶναι ἀνάγκη καί νά τόν ἐφαρμόζῃ. Ὅ,τι μελετᾶ
κανείς τό κρατάει στή μνήμη του καί στή συνέχεια τό περνάει στή ζωή του. Δηλαδή διορθώνει ὅσες
ἀσχήμιες βλέπει στήν ψυχή του.
Δυστυχῶς πολλοί ἄνθρωποι ἀκοῦν ἤ μελετοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ
συγκινοῦνται,
συναισθάνονται τήν ἁμάρτωλότητά τους, ἀντιλαμβάνονται ὅτι πρέπει νά διορθωθοῦν, ἀλλά μετά ἀπό
λίγο ξεχνοῦν τά πάντα. Ὁ ἐνθουσιασμός τους ἐξατμίζεται, οἱ διαθέσεις τους χάνονται.
Ἐάν λοιπόν κι ἐμεῖς περιοριζόμαστε μόνον στήν ἀκρόασι καί στή γνῶσι τῶν θείων ἀληθειῶν,
εἶναι πολύ εὔκολο νά τίς ξεχάσουμε. Πρέπει καθημερινά μέ προθυμία, μέ ἀσίγαστη δίψα, νά ἀκοῦμε, νά
διαβάζουμε καί νά ἐμβαθύνουμε στόν θεῖο λόγο. Μέ τή συστηματική μελέτη κι ἐφαρμογή τοῦ θείου
λόγου, λένε οἱ Πατέρες, θά πλημμυρίζῃ ἡ ζωή μας ἀπό τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Ἡ παντοδύναμη ἐνέργειά
του, θά ἀφαιρῇ ἀπό μέσα μας κάθε ψεύτικο καί μάταιο.

Θά εἰρηνεύῃ ἡ ψυχή μας,
θά φωτίζεται ὁ νοῦς μας
καί θά θρονιάζῃ στήν καρδιά μας





ἡ ἀλήθεια πού ἐλευθερώνει
κι ἡ χαρά πού δέν τελειώνει!

Καί ποιό θά εἶναι λοιπόν τό σύνθημά μας;
ΣΥΝΘΗΜΑ: «Πρέπει νά μελετοῦμε καί νά ἐφαρμόζουμε τά λόγια τοῦ Θεοῦ».

Ἔχουμε τήν δική μας Καινή Διαθήκη; Πόσο συχνά τήν ἀνοίγουμε; Εἶναι σάν
ἕνα ἀπό τά μαθήματά μας καί μάλιστα μάθημα ἐπιλογῆς, μέ τή μεγαλύτερη
προτεραιότητα ἤ ρίχνουμε τό βάρος μόνο στά μαθήματα τοῦ σχολείου;
Χρειάζεται νά τήν κρατοῦμε μέ ταπείνωσι. Νά κάνουμε προσευχή πρίν ν’ ἀρχίσουμε τήν μελέτη
καί νά ζητοῦμε ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς φανερώσῃ τήν ἀλήθειάν Του, τήν ἀγάπη Του. Καί τότε... ὄχι
μόνο μᾶς τήν φανερώνει, ἀλλά ἔρχεται ὁ ἴδιος στήν καρδιά μας...καί μᾶς ἀποκαλύπτει τόν νόμο Του.
Λένε οἱ Πατέρες: Μέ τήν Ἁγία Γραφή 
«οἱ ἀμαθεῖς διδάσκονται σοφία καί οἱ σοφοί διακρίνουν τήν ἀμάθειάν τους».
Μήπως κι ἐμεῖς ἀνήκουμε στούς ἀμαθεῖς;
Μήπως ἀπό ἄγνοια καί ἀδυναμία εἴτε ἀπό ἐμπιστοσύνη στή γνώμη μας ξεχωρίζουμε τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ σέ μικρές καί μεγάλες, σπουδαῖες ἤ ἀδιάφορες;
Μήπως θεωροῦμε ἀπαραίτητη τήν ἀγάπη, ἀλλά δέν διακρινόμαστε γιά τήν συγχωρητικότητα;
Μήπως κρίνουμε σάν μεγάλη ἁμαρτία τό ψέμμα, ἀλλά παραβλέπουμε τήν ἀδικία;
Μήπως δίνουμε ἐλεημοσύνη, ἀλλά φιλοξενοῦμε συχνά μέσα μας τό μικρόβιο τῆς ἀντιζηλίας;
Μήπως βοηθοῦμε τόν συμμαθητή μας, πού ἀρρώστησε, ἀλλά δέν σκεπτόμαστε τόν πόνο πού γεμίζει
τήν καρδιά τῶν γονέων μας μέ τίς ἀνυπακοές μας;
 Μήπως...;
 Μήπως....;
Παιδιά, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, δέν χωρίζουμε τίς ἐντολές τῆς Ἁγίας Γραφῆς σέ μικρές καί
μεγάλες, δέν τηροῦμε μερικές καί παραβλέπουμε τίς ἄλλες. Νά μήν σπάσῃ ἀπό τήν ἁλυσίδα οὔτε ὁ πιό
μικρός κρίκος. Νά μή χάσουμε τή χαρά καί τήν εὐλογία πού χαρίζει στή ζωή μας ἡ τήρησις ὅλου τοῦ
νόμου τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι μαζί ἄς προσευχηθοῦμε ὁ Κύριος νά μᾶς καθοδηγῇ.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Πάνσοφε καί Παντογνῶστα Κύριε, Σέ εὐχαριστοῦμε διότι μᾶς ἔδωσες τήν Ἁγία Γραφή γιά νά
μαθαίνουμε τίς ἐντολές Σου. Ὁμολογοῦμε ὅτι Σύ εἶσαι ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς σοφίας καί γνώσεως. Σέ
παρακαλοῦμε, δίδε μας τήν χάριν Σου, δίδε μας φωτισμόν καί πνεῦμα σοφίας, νά ἐννοοῦμε τήν
ἀλήθειάν Σου καί νά ἐκτελοῦμε μέ προθυμία τό θέλημά Σου εἰς κάθε περίστασιν πρός δόξαν τοῦ
ἁγίου ὀνόματός Σου. Σέ εὐχαριστοῦμε, Οὐράνιε Πατέρα μας καί Σέ ὑμνοῦμε. Ἀμήν».
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ὁ Παράκλητος, Ὁ Χριστός ὁ μόνος Ὁδηγός.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Λυδία. Ὁ Σωτήρ. Πρός τήν Νίκην.

