
Τί ζητᾶτε ὅταν ἀνοίγετε 
ἕνα βιβλίο;
Ἀπαντήσεις γιά διάφορα

ἐρωτήματα, ἤ τρόπους γιά
νά ἀπελευθερωθεῖτε ἀπό τό
ἄγχος καί τά προβλήματα;

Δρόμους γιά νά ὁδηγηθεῖτε στή σοφία
καί τήν τελειότητα, ἤ τρόπους διαφυγῆς
ἀ πό τήν πεζή καθημερινότητα; 

Ἴσως κάτι ἀπό αὐτά νά συναντήσετε
στόν ἄπειρο κόσμο τῶν βιβλίων...

Ὅμως, ἄν ζητᾶτε τήν πηγή τῆς δημιουρ -
γικῆς ἔμπνευσης σέ ὁποιοδήποτε τομέα
τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, μπορεῖ -
τε νά ἀνοίξετε τό βιβλίο πού ἔχει συγκε-
ντρωμένη ὅλη τή σοφία. 

Ἄν ἀγαπᾶτε τήν ὀμορφιά καί τήν ὡραιό-
τητα τοῦ τρόπου καί τοῦ λόγου, μπορεῖτε
νά ἀνοίξετε τό βιβλίο πού διατυπώνει τόν
ὡραιότερο καί συγκινητικότερο λόγο.

Ἄν σᾶς συγκινεῖ ἡ καλή μουσική, μπο-
ρεῖτε νά ἀνοίξετε τό βιβλίο πού ἀντηχεῖ
τήν ἀγγελική μουσική τῆς θείας Ἀλήθει-
ας, τό βιβλίο πού μπορεῖ νά γεμίσει τήν
καρ διά σας μέ τή γλυκύτερη μελωδία.

Κι ἄν νοσταλγεῖτε τήν ὀμορφιά τοῦ Πα-
ραδείσου, ὑπάρχει τό βιβλίο πού μπορεῖ
νά σᾶς ἀνοίξει ἕνα παράθυρο στήν αἰω-
νιότητα. Περιέχει τό μυστηριώδη σπόρο,
πού μπορεῖ νά κάνει νά ξαναβλαστήσει
πά νω στή γῆ ὁ Παράδεισος!

Ρωτᾶτε ποιό εἶναι αὐτό τό
βιβλίο;

Τό μοναδικό βιβλίο στόν
κόσμο, πού δέν παλιώνει
ποτέ. Ἡ Ἁγία Γραφή. Πα-
λαιά καί Καινή Διαθήκη.

Τό βιβλίο πού διαβά ζεται μέ ἀπληστία
κάθε ἐποχή καί ἀνταποκρίνεται στίς πιό
βαθιές πνευματικές ἀνάγκες τοῦ

ἀνθρώπου. Καί αὐτό γιατί δέν περιέχει λό-
για ἀν θρώπων ἀλλά τόν παντοδύναμο λό-
γο τοῦ Θεοῦ. Δέν ὑπάρχουν ἐρωτήματα
πού βασανίζουν τήν ἀνθρώπινη ψυχή, γιά
τά ὁποῖα δέν ἔχει δοθεῖ μέσα στήν Ἁγία
Γραφή ἄμεση ἤ ἔμμεση ἀπάντηση. Στίς
σελίδες της ἀποκαλύπτεται ὅλη ἡ ἀλήθεια
γιά τόν Θεό, τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο.
Σʼ αὐ τήν ὁ καθένας μας μπορεῖ νά βρεῖ
τούς τρόπους γιά νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό
τήν ἁμαρτία καί τούς δρόμους πού ὁδη-
γοῦν στήν ἀληθινή σοφία. Μπορεῖ νά βρεῖ
φάρμακο γιά ὅλες τίς ἀτέλειες καί τά
ἐλαττώματα, καί τροφή γιά ὅλες τίς ἀρε-
τές καί τά κατορθώματα. 

Ποιοί κερδίζουν μεγαλύτε-
ρη ὠφέλεια ἀπό τή μελέτη
τῆς Ἁγίας Γραφῆς; 

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος
μᾶς ἀποκαλύπτει κάποια μυ-

στικά γιά τήν τέχνη αὐτῆς τῆς μελέτης:
«Ὅταν μελετᾶμε τά θεῖα λόγια, συμβαί-

νει κάτι ἀνάλογο μέ τήν κιθάρα. Κρούει
τίς χορδές της ὁ τεχνίτης, ἀλλά τίς κρού-
ει καί ὁ ἄτεχνος. Ὁ ἄτεχνος ἐνοχλεῖ τόν
ἀκροατή, ἐνῶ ὁ τεχνίτης τόν ψυχαγωγεῖ
καί τόν εὐχαριστεῖ. Ἄν καί εἶναι ἴδιες οἱ
χορ δές, δέν εἶναι ὅμως ἴδια ἡ ἐμπειρία. Τό
ἴδιο συμβαίνει καί μέ τίς θεῖες Γραφές. Προ-
 σεγγίζουν πολλοί τούς θείους λόγους, ἀλ -
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λά δέν ὠφελοῦνται ὅλοι, δέν ἀποκο-
μί ζουν καρπούς. Αἰτία γι᾽ αὐτό εἶναι
τό γεγονός, ὅτι οὔτε ἐμβαθύνουν
στούς λόγους αὐτούς, οὔτε κρούουν
μέ τέχνη τήν κιθάρα. Ὅ,τι  εἶναι ἡ τέ-
χνη στήν κιθαρωδία, στούς νόμους
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ προσπάθεια ἐφαρ-
μογῆς τους μέ τά ἔργα». 

«Ἄς μελετᾶμε λοιπόν
μέ πολλή προσοχή τήν
Ἁγία Γραφή. Διότι, ὅ -
ταν μελετᾶς προσεκτι-
κά τή Γραφή, αὐτή σοῦ
ἀπομακρύνει τήν λύπη

καί φυτεύει μέσα σου τή χαρά καί
τήν ἀγαλλίαση. Ἀποβάλλει τήν κακία
καί ριζώνει τήν ἀρετή. Καί ὅταν ὅλα
γύρω σου ἀνατρέπονται, δέν σ᾿ ἀφή-
νει νά πνίγεσαι μέσα στήν τρικυμία
τοῦ κόσμου. Τό σχοινί αὐτῆς τῆς ἁ -
γίας μελέτης, πού σέ κρατᾶ ἀκλόνη-
το, δέν μπορεῖ νά τό κόψει καμία ἀ -
ναταραχή καί  δοκιμασία τῶν περι-
στάσεων».

*** 
Ἕνας μεγάλος συγγραφέας, ἐνῶ

εἶχε πολλά βιβλία μπροστά του, ἔλε-
γε στή γυναίκα του:

- Φέρε μου τό βιβλίο μου.
- Μά ποιό βιβλίο ἀπό ὅλα;
- Ρωτᾶς ποιό βιβλίο; Ἕνα εἶναι τό

βιβλίο, ἡ Ἁγία Γραφή, ἀπαντοῦσε ὁ
μεγάλος αὐτός συγγραφέας.

Μέσα στίς σελίδες της κρύβεται  ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός, πού μᾶς μιλάει καί
μᾶς καλεῖ σέ μία προσωπική συνά-
ντηση καί ἕνωση μαζί Του. Ὁ λόγος
Του, μέ τήν παντοδύναμη ἐνέργειά
Του, μπορεῖ νά ἀφαιρεῖ ἀπό μέσα μας
κάθε ψεύτικο καί μάταιο καί νά θρο-
νιάζει στήν καρδιά μας τήν ἀλήθεια
πού ἐλευθερώνει, τή χαρά πού δέν
τελειώνει.

�

ΝΟΜΟΣ ΣΤΟΡΓΗΣ
Εὐτυχισμένοι ἑφτά φορές ἐκεῖνοι

πού ἔχουν πάρει στό δρόμο τους λυχνάρι
τό Θεῖο Σου Νόμο!

Ποιός ὁδηγός στό διάβα μου
ὡσάν τό Φῶς Σου, Θεέ μου!

νά μ᾿ ὁδηγεῖ στῆς Ἀρετῆς
τούς μυρωμένους δρόμους!...
στό παιδικό μου ἀνάστημα

φτερούγια νά χαρίζει Οὐρανοδρόμου!

῾Ο Νόμος Σου, ἐντολή στοργῆς
καί Θείας σοφίας, Πατέρα!

Οὐράνιος δρομοδείχτης!
νά μ᾿ ὁδηγεῖ στῆς Ἀρετῆς τά ἀνθηρά λειβάδια,

ἀπείραχτο ἀπ᾿ τοῦ κακοῦ τά βέλη
καί τ᾿ ἀγκάθια!...

Μ᾿ ἄρματα ἀνίκητα ὅπλισε
ἐμένα τόν μικρό!

Σοφία καί σύνεση καί δύναμη καί χάρη,
πού ξεπερνᾶ «σοφό»!

Ἀγάπησα τό Νόμο Σου, Θεέ μου.
Ὅλη τή μέρα ἔγινε μελέτημά μου!

κι ὡσάν πηγή ἀναβλύζει
φῶς κι ἄλλο φῶς κι ἁγίασμα
στό νοῦ καί στήν καρδιά μου!

Ἀπό μέλι πιό γλυκός
κι ἀπό μελισσοκέρι,

τῆς πρώτης νιότης μου,
εὐφραίνει τήν ὁρμή!...
Ὦ μυστικοί παλμοί!...

Χίλια μαργαριτάρια,
μύρια πετράδια ξωτικά,

τά πλούτη ὅλου τοῦ κόσμου
κι ὅλου τοῦ κόσμου οἱ Κροῖσοι...
κανείς νά μοῦ χαρίσει δέν ἔχει

ὅ,τι μιά λέξη μόνο
ἀπ᾿ τόν ἀτίμητο,δικό Σου λόγο!

Ἐνσαρκωμένε Λόγε, Σύ Χριστέ μου,
ὁ Νόμος Σου, Ἀγάπη Θεία!

Χάρη καί Λύτρωση καί Σοφία!...
Δός μου,

στό Χρόνο ἐδῶ τοῦ κόσμου, ὅθε διαβῶ
τοῦ Θείου Σου Νόμου

-τῆς Ἀλήθειας λάμψη-
χαρά καί εἰρήνη νά σκορπῶ!...

Α. Αὐγερινοῦ
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