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Ὁ καθηγητής τῆς ἐρήμου νουθετεῖ τούς μαθητάς του.
Λέγεηαη πώο θάπνηε πνύ ηόλ Μέγα Κσλζηαληῖλν, ηόλ ἀπαζρνινῦζε ἕλα ζνβαξό ζέκα,
ἔγξαςε ζηόλ Μέγα
Ἀληώλην, δεηώληαο ηήλ ζπκβνπιή ηνπ. Οἱ καζεηαί ηνῦ Ἀλησλίνπ
έληππσζηάζζεθαλ, ὅηαλ εἶδαλ ηή βαζηιηθή ἄκαμα λά ζηαζκεύῃ ζηό ἀζθεηήξηό ηνπο θαί ηνύο
βαζηιηθνύο ἀπεζηαικέλνπο λά δίλνπλ ζηό γέξνληά ηνπο ἕλα γξάκκα. Δἶραλ πεξηέξγεηα. Ἤζειαλ λά κάζνπλ ηί
ἔγξαθε ὁ βαζηιηᾶο ζηό γξάκκα. Ὁ Μ. Ἀληώληνο ὅκσο ηό πῆξε, πεξηπνηήζεθε ηνύο θνκηζηάο, θη ἔζηεηιε ηίο
εὐραξηζηίεο ηνπ ζηό βαζηιηά. Πέξαζε ἡ πξώηε κέξα, ἡ δεύηεξε, ἡ ηξίηε κά ηό γξάκκα ἔκελε θιεηζηό. Οἱ
ὑπνηαθηηθνί ηνῦ Γέξνληα ἀπνξνῦζαλ κέ ηήλ ζηάζη ηνπ. Μηά κέξα, ινηπόλ, ηόλ πιεζηάδνπλ θαί ηόλ ξσηνῦλ.
--Γέξνληα, ἔρνπκε κηά πεξηέξγεηα. Ὁ βαζηιηᾶο ζνὔζηεηιε ἕλα γξάκκα, γηαηί δέλ ηό ἀλνίγεηο λά δῇο ηί γξάθεη;
Κη ὁ θαζεγεηήο ηῆο ἐξήκνπ ηνύο θνηηάδεη πξνζεθηηθά θαί ηνύο ιέεη:
--ᾶο βιέπσ ἐληππσζηαζκέλνπο γηαηί ὁ ἐπίγεηνο βαζηιηᾶο κᾶο ηίκεζε κέ ἕλα γξάκκα. Ὅκσο θαί ὁ βαζηιηᾶο ηνῦ
Οὐξαλνῦ, κᾶο ηίκεζε. Μᾶο ἔζηεηιε ηόλ Τἱό ηνπ θαί ἀθόκε κᾶο ἐκπηζηεύηεθε ηό γξάκκα ηνπ. Ἔρνπκε ἐδῶ «ηό
γράμμα ηοῦ Θεοῦ», ηνῦ βαζηιηᾶ ηνῦ νὐξαλνῦ θαί δέλ ζᾶο βιέπσ λἄρεηε ἀγσλία γηά ηό ηί κᾶο γξάθεη κέζα. Γέλ
βιέπσ λά ηό ἀλνίγεηε θαί λά ηό κειεηᾶηε.
Παηδηά, ἔρνπκε ηό γξάκκα ηνῦ Θενῦ, ηήλ « Ἁγία Γραφή». Μέζα ζ’ αὐηό ὑπάξρεη ἡ ἀπνθάιπςηο ηνῦ
Θενῦ, ηό κήλπκα ηῆο ζσηεξίαο. κεῖο ηό ἀλνίγνπκε, ηό δηαβάδνπκε αὐηό ηό γξάκκα;
Ἄο δνῦκε ηί κᾶο ιέεη ὁ ἀπ. Παῦινο γηά ἕλα κηθξό παηδί, ηόλ Σηκόζεν.
ΓΙΗΓΗΙ:
Τό γάλα τῆς Πίστεως. (Β΄ Σηκ. γ΄ 10-15)
Ἕλα παηδί γηά λά κεγαιώζῃ θπζηνινγηθά, πξέπεη λά πηῇ γάια, κεηξηθό γάια θαί γηά λά κεγαιώζῃ
πλεπκαηηθά θαηά ζσζηό ηξόπν, πξέπεη λά ηξαθῇ ἀπό ηή βξεθηθή ἡιηθία κέ ηό ἄδνιν γάια ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο.
Mέ αὐηό ηό γάια κεγάισζε ὁ κηθξόο Σηκόζενο, ηό παηδί ἀπό ηά Λύζηξα ηῆο Λπθανλίαο, ὁ γπηόο ηῆο
Δὐλίθεο θη ἐγγνλόο ηῆο Λσΐδαο. Γύν εὐζεβεῖο γπλαῖθεο, πίζηεπαλ ζηόλ ἀιεζηλό Θεό, γλώξηδαλ ηήλ Ἁγία Γξαθή θαί
θξόληηζαλ λά γαινπρίζνπλ ηόλ ὀξθαλό ἀπό παηέξα κηθξό Σηκόζεν κέ ηό γάια ηνῦ ιόγνπ ηνῦ Θενῦ. Ἀπό 5ρξνλν
ηνῦ κάζαηλαλ ζηίρνπο ἀπό ηνύο ςαικνύο. Καί ὅηαλ ἀξγόηεξα πέξαζε ἀπό ηά κέξε ηνπο ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο, ὁ
λεαξόο πηά Σηκόζενο ἦηαλ πξνεηνηκαζκέλνο γηά ηήλ κεγάιε ἀπνζηνιή. Ἔγηλε ζπλνδόο ηνῦ Παύινπ θη ἔκεηλε
πηζηόο καζεηήο ηνπ. Ἀιιά θη ὁ Παῦινο εἶρε κεγάιε ἐθηίκεζη ζηόλ Σηκόζεν.
Ὁ Παῦινο, θπιαθηζκέλνο ζηή Ρώκε, ζηίο παξακνλέο ηνῦ καξηπξηθνῦ ηνπ ζαλάλνπ, γξάθεη ηό ηειεπηαῖν
ηνπ γξάκκα. Δἶλαη πξόο ηόλ Σηκόζεν. Ἕλα γξάκκα κέ πξνθεηεῖεο γηά ηό κέιινλ, ἀιιά θαί πνιιέο ζπκβνπιέο. Σόλ
ἀπνθαιεῖ «ἀγαπεηό ηέθλνλ» θαί ηνῦ εὔρεηαη ἡ ράξηο, ηό ἐιενο θαί ἡ εἰξήλε ηνῦ Θενῦ λά εἶλαη καδί ηνπ. Σόλ
παξνηξύλεη λά ἐξγαζζῇ κέ αὐηαπάξλεζη γηά ηό Δὐαγγέιην θαί ηνῦ ἀπνθαιύπηεη ὅηη ζά ἔιζνπλ δύζθνινη θαηξνί.
--«Σηκόζεε, ζἄξζνπλ κέξεο, πνύ νἱ πνλεξνί, νἱ γόεηεο, νἱ ἀπαηεῶλεο θαί νἱ δηεθζαξκέλνη, ζά πξννδεύνπλ, ζά
ἐληππσζηάδνπλ, ζά παξαπιαλνῦλ ηνύο πνιινύο. ύ πξόζερε. Νά κείλῃο «σταθερόο» ζέ ὅζα ἔκαζεο, … .»
πίζεο ἀλαθέξεη ηίο δύν πεγέο, πνύ δηδάρηεθε ὁ Σηκόζενο ηά ιόγηα ηνῦ Θενῦ.
 Ἡ κία πεγή εἶλαη ὁ δάζθαιόο ηνπ, ὁ Παῦινο. «Σύ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καί ἐπιζηώθης, εἰδώς παρά ηίνος
ἔμαθες» (Β΄Σηκ. γ΄ 14) Ὁ Παῦινο γηά ηόλ Σηκόζεν ἦηαλ ἡ πεγή πνύ ἔηξερε ζπλερῶο γάξγαξν, θξπζηάιιηλν λεξό,
ηό λεξό ηῆο ἐλ Υξηζηῷ ζσηεξίαο. Καί ὁ Σηκόζενο ζάλ ἐιάθη δηςαζκέλν ξνπθνῦζε ηά ιόγηα ηνῦ δαζθάινπ.
 Ἡ ἄιιε πεγή ἦηαλ ἡ Ἁγία Γξαθή, ηά «ἱερά γράμματα» πνύ ὁ Σηκόζενο εἶρε ἀξρίζεη λά καζαίλῃ ἀπό
βξεθηθή ἡιηθία.
«Ἀπό βρέθοσς ηά ἱερά γράμμαηα οἶδας».
Κη αὐηά ηά γξάκκαηα δέλ κεηαδίδνπλ μεξέο γλώζεηο. Μεηαδίδνπλ ηήλ ζνθίαλ ηνῦ Θενῦ πνύ ὁδεγεῖ ζηή ζσηεξία!
«Τά δσνάμενά ζε ζοθίζαι εἰς ζφηηρίαν διά πίζηεφς ηῆς ἐν Χριζηῷ Ἰηζοῦ» (Β’ Σηκ. γ΄ 15).
Ὁ Σηκόζενο ἀπό βξέθνο θνιπκπνῦζε ζηά ἱεξά λάκαηα ηῆο Γξαθῆο. Κη ἐκεῖο παηδηά ἀπό ηώξα, ἀπ’ αὐηή ηήλ
ἡιηθία πξέπεη λ’ ἀξρίζνπκε ηήλ κειέηε ηῆο Γξαθῆο. Ἀιιά πξῶηα ἀπ’ ὅια ἄο ηήλ γλσξίζνπκε.
ΑΝΑΠΣΤΞΙ:
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« Ἁγία Γραφή»!

Γηαηξεῖηαη ζηήλ:
  Π. Γ., πνύ εἶλαη 49 βηβιία ( Γέλεζηο, Ἔμνδνο, Λεπτηηθό, Ἀξηζκνί,..) γξάθεζαλ εἰο ηήλ
βξατθή θαί κεηεθξάζζεθαλ εἰο ηήλ ιιεληθή ἀπό ηνύο βδνκήθνληα. Καί ηήλ  Κ. Γ. 
πνύ εἶλαη 27 βηβιία θαί ἐγξάθεζαλ εἰο ηήλ ιιεληθή. Οἱ ζπγγξαθεῖο εἶλαη: ηῶλ 4
Δὐαγγειίσλ (Μαηζαῖνο, Μάξθνο, Λνπθᾶο, Ἰσάλλεο), ηῶλ πξάμεσλ (Λνπθᾶο) θαί ηῶλ
ἐπηζηνιῶλ (Παῦινο, Ἰάθσβνο, Πέηξνο, Ἰσάλλεο, Ἰνύδαο).
Ἴζσο κεξηθνί ζεσξνῦκε ὅηη ἡ Ἁγία Γξαθή, εἶλαη γηά ἀπνθιεηζηηθή ιεηηνπξγηθή
ρξῆζη. Πηζαλόλ ἄιινη ἀπό εὐιάβεηα λά ἔρνπκε ηήλ Καηλή Γηαζήθε ζηό ζπίηη καο, ζηό
εἰθνλνζηάζη ηνῦ ζπηηηνῦ καο, ρσξίο λά ηήλ ἀλνίγνπκε γηά λά ηήλ κειεηήζνπκε ἤ ηέινο

ἄιινη ἀξθνύκεζα ζηίο πεξηθνπέο, πνύ εἶλαη ἐλζσκαησκέλεο ζηίο δηάθνξεο Ἀθνινπζίεο ηῆο θθιεζίαο καο θαί ηίο
ὁπνῖεο ἀθνῦκε πεξηζηαζηαθῶο. Ἔ, ὄρη παηδηά.
Δἶλαη ηό κεγαιύηεξν δῶξν, πνύ ἔθακε ὁ Θεόο ζηόλ ἄλζξσπν. Δἶλαη ηό βηβιίν πνύ  Θἀ βξεῖηε
ἀδηακθηζβήηεηεο ἀπαληήζεηο γηά ὅια ηά ζέκαηα πνύ ζᾶο ἀπαζρνινῦλ.  Θ’ ἀθνύζεηε ἐκςπρσηηθά κελύκαηα γηά
ηίο δύζθνιεο, ηίο θξίζηκεο ζηηγκέο ηῆο δσῆο ζαο.  Θά κάζεηε ηνῦ ἐρζξνῦ ηά ηερλάζκαηα θαί ηίο πιεθηάλεο, πνύ
ρξεζηκνπνηεῖ γηά λά θπξηεύζῃ ηόλ ἀηίκεην ζεζαπξό, ηήλ ςπρή ζαο.
Ἡ Ἁγία Γραθἠ  εἶλαη βηβιίν κνλαδηθό, γξακκέλν γηά ηόλ ἄλζξσπν ηῆο θάζε ἐπνρῆο.  Ὁκηιεῖ ὁ ἴδηνο ὁ
Θεόο!
 (Οἱ ζσγγραθεῖς ηῆς Βίβλοσ ἔγραυαν ὑπό ηήν ἔμπνεσζιν ηοῦ Ἁγἰοσ Πνεύμαηος .) Ἔρεη
παγθόζκην θῦξνο.  Δἶλαη ηό αἰώλην ὅπιν, ηό πάληνηε ζύγρξνλν θαί ἀπνηειεζκαηηθό, πνύ θηππᾶ ηό θαθό ὅπνπ θη
ἄλ ὑπάξρῃ, ὅπσο θη ἄλ παξνπζηάδεηαη.  Μέζα ὑπάξρνπλ νἱ ἐληνιέο ηνῦ Θενῦ πνύ, ἄλ ὁ ἄλζξσπνο ηίο ηεξήζῃ,
θζάλεη ζέ δπζζεώξαηα ὕςε ἀξεηῆο θαί ἁγηόηεηνο.  ιεπζεξώλεη ηήλ ζθέςη καο θαί ηήλ θαξδηά καο ἀπό ηά πάζε.
 Ὁ Ἰσάλλεο ὁ Υξπζόζηνκνο ιέγεη: «Ἡ ηῶν Γραθῶν ἀνάγνφζις Θεοῦ ὁμιλία ἐζηί». 
Ὅηαλ κειεηᾶκε ηήλ Γξαθή ζπλνκηινῦκε, ἐπηθνηλσλνῦκε κέ ηόλ Θεό!
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:

Γιατί ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα τά βιβλία τοῦ κόσμου; (…) σζηά!
Δἶλαη θεόπνευστη! Σό κπαιό ηῶλ ἱεξῶλ ζπγγξαθέσλ θσηηδόηαλ ἀπ’ ηό Πλεῦκα ηό Ἅγην θαί ηό ρέξη
ηνπο ηό θηλνῦζε ἡ ράξηο ηνῦ Θενῦ. Σόπεριεχόμενό ηεο ηέιεην! ηά βηβιία ηνῦ θόζκνπ γξάθνληαη ἀλαθαιύςεηο
ἀλζξώπσλ, ἐλῶ ζηήλ Ἁγία Γξαθή δεκνζηεύεηαη ἡ ἀπνθάιπςηο ηνῦ Θενῦ. Καί ἡ δύναμίς της καταπληκτική!
Ὅινη μέξεηε πῶο ἄιιαμε ὁ Αὐγνπζηῖλνο, πῶο ὁ ιόγνο ηνῦ Θενῦ ηόλ κεηακόξθσζε. Ναί! Ἡ Ἁγία Γξαθή παίξλεη ηόλ
 ἄγξην θαί ηόλ θάλεη ἅγην, ηόλ  ιύθν θαί ηόλ θάλεη ἀξλί θαί ηό  θάξβνπλν θαί ηό θάλεη δηακάληη.
Κάθε πότε πρέπει νά μελετᾶμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ;(…) Ἔηζη! Κάζε κέξα!
 ( Πξάμ. ε΄ 26-39)
Ὁ ἀμησκαηνῦρνο ηῆο βαζηιίζζεο Αἰζηόπσλ Καλδάθεο, δηςνῦζε γηά ιόγν Θενῦ. Γηάβαδε ηήλ Ἁγίαλ Γξαθήλ
θαί ζηό ηαμίδη γηά λά κήλ πεγαίλῃ ρακέλε ἡ ὥξα ηνπ. Ἤζειε πνιύ λά κάζῃ ηί ἐλλννῦζαλ ηά ιόγηα ηνῦ πξνθήηνπ
πνύ έδηάβαδε θαί γη’ αὐηό κέ πνιιή πξνζνρή ἄθνπζε ηόλ Φίιηππν (ηόλ δηάθνλν) λά ηνῦ ηά ἐμεγῇ. Μόιηο
ἐπιεξνθνξήζε ἀκέζσο ἐπίζηεπζε θαί ἐβαπηίζζε. Γειαδή, δέλ ἀξθέζζεθε κόλν λά κειεηᾷ ηά ιόγηα ηνῦ Θενῦ,
ἀιιά θαί ἔθαλε ὅ,ηη παξαγγέιιεη ὁ Θεόο.
Ποιές οἱ ὠφέλειες ἀπό τήν μελέτη τῆς Γραφῆς; (…) Βεβαίσο!
Ὁ Ἰσάλλεο ὁ Υξπζόζηνκνο κᾶο ιέγεη: Γέλ ἔρεηο θακκίαλ ὠθέιεηαλ ἐάλ θάλῃο ἁπιή ἀλάγλσζη, ἀλάγλσζη
ρσξίο πξνζνρή. λῶ ἐάλ «μελεηᾶς» ηή Γξαθή ζνῦ ἀπνκαθξύλεη ηή ζηελνρώξηα, ζνῦ θπηεύεη ηήλ εὐραξίζηεζη,
ἀθαλίδεη ηήλ θαθία θαί ξηδώλεη ηήλ ἀξεηή.
πίζεο ζπληζηᾶ ηήλ ἐθαξκνγή ηῆο Γξαθῆο εἰο ηήλ θαζεκεξηλή δσή καο. Γειαδή, δηαβάδνπκε ηό:
 «ἀγαπᾶηε ἀλλήλοσς». Νά ἀγθαιηάδνπκε αὐηνύο πνύ κᾶο ἀγαπνῦλ, ἀιιά θαί αὐηνύο πνύ κᾶο πιεγώλνπλ,
κᾶο πξνζβάιινπλ, κᾶο πηθξαίλνπλ.
 «βραδύς εἰς ηό λαλῆζαι». Σά ιόγηα καο λά εἶλαη κεηξεκέλα θαί ζπλεηά. Πνηέ λά κήλ πιεγώζνπκε,
θαηαθξίλνπκε ἤ λά πξνζβάινπκε ἄλζξσπν.
 «μή υεύδεζθε εἰς ἀλλήλοσς». Νά κήλ παξαπνηνῦκε ηά γεγνλόηα γηά λά ἐπηπιεύζνπκε.
 «ἄθες αὐηοῖς». Νά ζπγρσξνῦκε θαί λά εὐεξγεηνῦκε.
Αὐηή ἡ πξνζπάζεηα, αὐηόο ὁ ἀγῶλαο κᾶο θάλεη λά λνηώζνπκε ηήλ «παροσζία ηοῦ Θεοῦ», λά κᾶο ινύδῃ
«ἡ τάρις Τοσ»! Πνῖν ινηπόλ ζά πξέπεη λά εἶλαη ηό ζύλζεκά καο ζήκεξα;
ΤΝΘΗΜΑ:  «Πξέπεη λά κειεηᾶκε θαἰ λά ἐθαξκόδνπκε ζηή δσή καο ηά ιόγηα ηνῦ Θενῦ».
ΡΗΣΟΝ:  «Ταῦηα μελέηα, ἐν ηούηοις ἴζθι». (Α΄Σηκ. δ΄ 15).
Παηδηά, πηζηεύσ πώο ὅινη καο ἐδῶ εἴκαζηε ἀπνθαζηζκέλνη λά δώζνπκε ζηόλ Υξηζηό ηήλ θαξδηά καο. Ἄο
δερζνῦκε κέ άλεπηθύιαθηε ἐκπηζηνζύλε «ηό Γράμμα ηοῦ Βαζιλιᾶ ηοῦ Οὐρανοῦ» πνύ κέ ηόζε ἀγάπε
γξάθηεθε γηά ηόλ θαζέλα καο. Γηαβάδνληαο γηά ηόλ Υξηζηό, ηόλ γλσξίδνπκε, ηόλ πηζηεύνπκε, ηόλ ἀγαπᾶκε θαί
ἀξρίδνπκε θη ἐκεῖο ηόλ πηό ὡξαῖν ἀγῶλα. Ὁ ἀγῶλαο δέλ εἶλαη κόλν γηά ηνύο ἱεξεῖο θαί ηνύο ἡιηθησκέλνπο, εἶλαη γηά
ὅινπο, κηθξνύο θαί κεγάινπο. Μέ ηόλ ἀγῶλα γηλόκαζηε κηκεηέο ηνῦ Υξηζηνῦ. Ἀπόζηνινη, καζεηέο Υξηζηνῦ κέζα
ζηό θόζκν. Ναί, παηδηά, ὁ Υξηζηόο λά πεξπαηᾷ ζηή ζεκεξηλή θνηλσλία κέ ηά δηθά καο πόδηα, λά ἐιεῇ κέ ηά δηθά
καο ρέξηα, λά κηιάῃ κέ ηό δηθό καο ζηόκα, λά ρακνγειάῃ κέ ηά δηθά καο ρείιε, λά θαίλεηαη δσληαλόο κέ ηήλ δηθή
καο δσληάληα. Σώξα ὅινη καδί ἄο ζηείινπκε ζεξκή πξνζεπρή πξόο ηόλ Κύξην.
ΠΡΟΔΤΥΗ:
«Πάλζνθε θαί Παληνγλῶζηα Κύξηε, έ εὐραξηζηνῦκε δηόηη κᾶο ἔδσζεο ηήλ Ἁγία Γξαθή γηά λά καζαίλνπκε
ηίο ἐληνιέο νπ. Ὁκνινγνῦκε ὅηη ύ εἶζαη ἡ πεγή ηῆο ἀιεζηλῆο ζνθίαο θαί γλώζεσο. έ παξαθαινῦκε, δίδε
καο ηήλ ράξηλ νπ, ὥζηε λά κειεηᾶκε κέ πξνζνρή θαί λά ἐθηεινῦκε κέ πξνζπκία ηό ζέιεκά νπ. Ἀκήλ».
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Ὁ Παξάθιεηνο, Ὁ Υξηζηόο ὁ κόλνο Ὁδεγόο. ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: Λπδία. Ὁ σηήξ. Πξόο ηήλ Νίθελ.
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