
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ὁ Κύριος καὶ Θεὸς μας Ἰησοῦς Χριστός λέγει: «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. ια´ 28).

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἐπαναλαμβάνει: 
«Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καί οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας 
καὶ τηροῦντες τά ἐν αὐτῇ γεγραμμένα» (Αποκ. α´ 3)

Ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι θεόπνευστη, καὶ 
κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παύλο εἶναι «Δύναμις Θεοῦ εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ 
πιστεύοντι» (Ρωμ. α´ 16).

Τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς φωτίζουν: «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου 
καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» (Ψαλμ. 118), γλυκαίνουν: «Ὡς γλυκέα τῷ 
λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὐπὲρ μέλι τῷ στόματί μου» (Ψαλμ. 118), καὶ 
εὐφραίνουν τὴν ψυχὴ: «τὰ δικαιώματα Κυρίου εὐθέα, εὐφραίνοντα 
καρδίαν» (Ψαλμ. 118).

Ἅγιος Κλήμης Ἀλεξανδρείας 
Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ μελετᾶ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ τὸν ἐφαρμόζει στὴν 
ζωή του, καὶ νὰ τὸν διαδίδει γιὰ νὰ σώζονται καὶ ἄλλοι.

Ἅγιος Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης
Μελετώντας καθημερινὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, θὰ μένεις ἄτρωτος ἀπὸ τὶς 
ἐπιθέσεις τῆς ἁμαρτίας. Ἡ Ἁγία Γραφὴ θὰ σὲ κρατήσει μακρυὰ ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία. 

Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου
Μεγάλη ἀσφάλεια γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνουμε εἶναι ἡ ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν. 
Μεγάλος γκρεμὸς καὶ βαθὺ βάραθρο εἶναι ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν. Καὶ 
μεγάλη προδοσία τῆς σωτηρίας εἶναι τὸ νὰ μὴ ξέρει κάποιος κανέναν ἀπὸ 
τοὺς θείους νόμους.

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος
Εἶναι ἀδύνατο νὰ σωθεῖ κανεὶς χωρὶς τὴν ἀνάγνωση τῶν θείων Γραφῶν.
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Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὐρίσκετε ζωήν αἰώνιον (Ιωαν. ε´ 39).

Πρέπει ἀδελφοί μου νὰ προσέχετε εἰς ὅλα τὰ νοήματα τοῦ ἁγίου 
Εὐαγγελίου, διότι εἶναι ὅλα διαμάντια, θησαυρός, χαρά, εὐφροσύνη, ζωή 
αἰώνιος.

Ἐφώτισε πρῶτον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τοὺς ἁγίους Προφήτας καὶ μᾶς 
ἔγραψαν τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Ἐφώτισε δεὐτερον τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους. 
Ἐφώτισε καὶ τρίτον τοὺς ἁγίους Πατέρας καὶ μᾶς ἐξήγησαν τὰ βιβλία τῆς 
Ἐκκλησίας μας, διὰ νὰ ἠξεύρωμεν ποῦ περιπατοῦμεν.

Ἅγιος Ἰωάννης Κροστάνδης
Ὅτι διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο καί ἡ Ἐκκλησία, εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. 

Νὰ ἔχης σὰν ἀνεκτίμητο θησαυρό σου κάθε λέξι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τῶν 
συγγραφῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῆς ὑμνωδίας τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι 
πνοὴ καὶ λόγια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ἡ Γραφὴ εἶναι ἀληθινὴ σὲ ὅλα. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὁλόκληρος εἶναι μία καὶ 
ἀδιαίρετος ἀλήθεια. Ἀμφιβάλλοντας γιὰ τὴν Γραφὴ κανεὶς, ἁμαρτάνει 
ἐναντίον τῆς ἀληθείας της. Καί ἡ ἀλήθειά της δὲν εἶναι ἄλλη παρά ὁ Ἴδιος 
ὁ Θεός, ἡ Αὐτοαλήθεια: «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀλήθεια» (Ιωαν. ιδ´ 6) εἶπε ὁ Κύριος.

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος
Τὴν Ἁγία Γραγὴ τὴν ἔγραψε ὁ Θεός· δὲν τὴν ἔγραψαν ἄνθρωποι. 
Ἄνθρωποι φυσικὰ πῆραν χαρτὶ καὶ μολύβι, ἀλλά ὁ Θεὸς τὴν ἔγραψε.

Ὁ νόμος, ἀγαπητοί μου, ποὺ μᾶς προσφέρεται στὴν Ἁγία Γραφὴ εἶναι ἀπὸ 
τὸν Θεό. Τὸ ὅτι μένει ἀναλλοίωτος μέχρι σήμερα καὶ ὅτι τὰ ἀποτελέσματά 
του εἶναι ἀγαθά, ἐνῶ οἱ ἀνθρώπινες νομοθεσίες ἀλλάζουν καὶ ἀλλάζουν, 
αὐτὸ καὶ μόνο δείχνει ὅτι ὁ νόμος εἶναι τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν εἶναι ἀνθρώπινη 
κατασκευή.

Ιερὰ Μονὴ Αγίου Νεκταρίου
Roscoe, NY


