
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Και ουκ αποστήσεται η βίβλος του νόμου τούτου εκ του στόματός σου, και μελετήσεις εν αυτή 
ημέρας και νυκτός, ίνα ειδής ποιείν πάντα τα γεγραμμένα. Τότε ευοδωθήση και ευοδώσης τάς 
οδούς σου και τότε συνήσεις.

(Ιησού ΝΑΥΗ κεφ. Α΄ 8)

Ως ηγάπησα τον νόμον σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί.
(Ψαλμ. 118, 97)

Και έσται τά ρήματα ταύτα όσα εντέλλομαί σοι σήμερον εν τη καρδία σου και εν τη ψυχή σου, 
και αφάψεις αυτά εις σημείον της χειρός σου κι έσται ασάλευτον πρό οφθαλμών σου, και γράψεις 
αυτά επί τάς φλιάς των οικιών υμών και των πυλών υμών.

(Δευτερονόμιον στ. 6-9)

Τέκνον διανοού εν τοις προστάγμασι Κυρίου και εν ταις εντολαίς μελέτα διά παντός. Αυτός 
στηριεί την καρδίαν σου, και επιθυμία της σοφίας δοθήσεταί σοι.

(Σοφία Σειράχ στ. 37)

Ο νόμος σου μελέτη μου εστί.
(Ψαλμ. 118,92)

Και έσται ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων.
(Ψαλμ. Α΄ 3)

Και εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός.
(Ψαλμ. Α΄ 2)

Ο Νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς… η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα 
οφθαλμούς.

(Ψαλμ. ΙΗ΄ 8)

Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά.
(Ψαλμ. ΙΑ΄ 7)

Κατάρτισαι τά διαβήματά μου εν ταις τρίβοις σου ίνα μη σαλευθώσι τα διαβήματά μου.
(Ψαλμ. 16,5)

Μακάριοι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού. Εν όλη καρδία εκζητήσουσιν αυτόν.
(Ψαλμ. 118,2)

Εν τίνι κατορθώσει νεώτερος την οδόν αυτού; Εν τω φυλάξασθαι τους λόγους σου.
(Ψαλμ. 118,9)

Εν τη καρδία μου έκρυψα τα λόγιά σου, όπως αν μη αμάρτω σοι.
(Ψαλμ. 118,11)



Εν τοις δικαιώμασί σου μελετήσω.
(Ψαλμ. 118,16)

Και εμελέτων εν ταις ετνολαίς σου, άς ηγάπησα σφόδρα.
(Ψαλμ. 118,47)

Εγώ δε τον νόμον σου εμέλετησα.
(Ψαλμ. 118,71)

Ει μη ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απωλόμην εν τη 
ταπεινώσει μου.

(Ψαλμ. 118,92)

Ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τά λόγιά σου, υπέρ μέλι τω στόματί μου.
(Ψαλμ. 118,103)

Λύχνος τοις ποσί μου ο νόμος σου, και φως ταις τρίβοις μου.
(Ψαλμ. 118,105)

Θλίψεις και ανάγκαι εύροσάν με, αι εντολαί σου μελέτη μου.
(Ψαλμ. 118,143)

Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε και ο νόμος μελέτη μου εστί.
(Ψαλμ. 118,174)

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ερευνάτε τας γραφάς ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν. Και εκείναι εισίν μαρτυρούσαι 
περί εμού.

(Ιωάν. Ε, 39)

Ταύτα μελέτα εν τούτοις ίσθι.
(Α΄ Τιμ. Δ, 15)

Και αρξάμενος από Μωυσέως και από πάντων των Προφητών διηρμήνευεν αυτοίς πάσας τας 
γραφάς τά περί εαυτού.

(Λουκάς ΚΔ, 27)

Και από βρέφους τά ιερά γράμματα οίδας τα δυνάμενά σε σοφίσαι εις σωτηρίαν διά πίστεως εν 
Χριστώ Ιησού.

(Β΄Τιμ. 15-17)

 Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διαδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, 
προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, ίνα άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος προς παν έργον αγαθόν 
εξηρτημένος.

(Β΄Τιμ. Γ 16-15)

Ζων γάρ ο λόγος του Θεού και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον… και 
κριτικός ενθυμήσεων και εννοιών καρδίας.

(Εβραίους Δ΄ 12)



ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Και γάρ πνευματικός λειμών και παράδεισος τρυφής η των θείων Γραφών ανάγνωσις, παράδεισος 
δε τρυφής εκείνου του παραδείσου βελτίων.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Μένωμεν τη αναγνώσει των θείων Γραφών.
(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Η δε των Γραφών ανάγνωσις Θεού ομιλία εστί.
(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Και έκαστος οίκαδε αναχωρήσας τα βιβλία μετά χείρας λαμβανέτω και των ειρημένων επερχέσθω 
τα νοήματα, είγε μέλλει διηνεκώς και αρκούσαν έχει την από της Γραφής ωφέλειαν.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Προσέχωμεν τοίνυν τη αναγνώσει μη μόνον τάς δύο ταύτας ώρας (ου γάρ αρκεί εις ασφάλειαν η 
ψιλή αύτη ακρόασις) αλλά διηνεκώς.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Και γάρ το ξύλον εκείνο το παρά τους ρύακας εστηκώς, ου δύο και τρείς ώρας ομιλεί τοις ύδασιν, 
αλλά πάσαν μέν ημέραν πάσα δε νύκτα.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Και γάρ άτοπον την μέν οικίαν μηδέποτε ανέχεσθαι εν εσπέρα χωρίς λύχνον και φωτός οράν την 
δε ψυχήν έρημον διδασκαλίας οράν;

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Παράδειγμα ο Ιησούς του Ναυή και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ο ιερός Χρυσόστομος, 

ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Μέγας Βασίλειος.

Και εκ πάντων των πονηρών λογισμών ώσπερ εκ μέσου φλογός εξαρπάζει, την ψυχήν η των 
θείων Γραφών  ανάγνωσις.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Ούτω και παρά την πηγήν των θείων Γραφών παρακαθήμενος, κάν επιθυμίας ατόπου φλόγα 
διενοχλούσα ίδη ραδίως από των νοημάτων εκείνων την 
ψυχήν αποκλείσης απεκρούσατο την φλόγα.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)

Εν γάρ τω όρει κατά μόνας καθήμενος (ο Μ. Αντώνιος) 
εί ποτέ τι προς εαυτόν ζητών ηπόρει τούτο αυτώ παρά 
της προνοίας ερχομένω απεκαλύπτετο. Και ήν κατά το 
γεγραμμένον θεοδίδακτος γενόμενος ο Μακάριος.

(Μέγας Αθανάσιος)

«Όταν αναστής πρωίας καθ’ εκάστην ημέραν πρό του 
εργάση το εργόχειρόν σου μελέτησον εις τους λόγους του 
ΘΕΟΥ»

(Αββά Ησαϊου, ΚΘ΄ Λόγοι)

Ρώνυσι με γάρ οίνος σώμα, την δε ψυχήν λόγος 
ΘΕΟΥ.

(Ευάγριος)



«Λόγοι Πνεύματος Αγίου μη εκλιπέτωσάν σε και θύρας Γραφών κρούε χερσίν 
αρετών».

(Ευάγριος)

Πολλής ούν ημίν χρείαν νήψεως πολλής της των θείων Γραφών Ερεύνη. Την γάρ 
εξ’ αυτών ωφέλειαν εμφαίνων ημίν ο Σωτήρ έλεγεν, «Ερευνάτε τάς Γραφάς».

(Συμεών ο νέος Θεολόγος)

«Όν τρόπον γάρ εν καύματι ανδρί οδοιπόρω ποτήριον ψυχρού προσηνές, ούτω θείοι λόγοι 
δροσίζουσιν ψυχήν».

(Εφραίμ του Σύρου)

«Μεγάλη ασφάλεια προς το μη αμαρτάνειν των Γραφών η ανάγνωσις. Μέγας κρημνός και βαθύ 
βάραθρον, των Γραφών η άγνοια. Μεγάλη προδοσία σωτηρίας, το μηδένα των θείων νόμων 
ειδέναι».

(Επιφανίου Κύπρου)

Ουκ άλλως κατορθείται αρετή και αποχή κακών ειμή διά μελέτης των Αγίων Γραφών.
(Μέγας Αθανάσιος)

Σχόλασον σεαυτόν διά παντός εν τη μελέτη της αναγνώσεως των γραφών, εν ακριβή καταννοήσει, 
ίνα μη προφάσει της αργίας του νου μολυνθή η όρασίς σου εν ακολάστοις αλλοτρίοις μολυσμοίς.

(Ισαάκ ο Σύρος, Περί αναγνώσεως των Αγίων Γραφών – Ιωάννης Ε΄ 39-)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
-Τι ευαγγελίζονται τα βιβλία τα καλούμενα Ευαγγέλιον;
-Την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. την έλευσιν αυτού εις την γήν. τον επί της γης 

βίον αυτού. τάς θαυματουργίας. την σωτήριον διδαχήν. και τέλος, τον σταυρικόν αυτού θάνατον την 
ένδοξον αυτού Ανάστασιν, και την εις ουρανόν ανάληψιν.

-Τι εξιστορεί αυτή η Βίβλος των Πράξεων;
-Την επιφοίτησιν του Αγίου Πνεύματος εις τους Αποστόλους, και την δι’ αυτών εφάπλωσιν της 

χριστιανικής Εκκλησίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ο Κύριος είπε εις τους μαθητάς του «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ. ΚΗ΄.19). 
Δεν είπε εις τας γυναίκας ούτε εις την Παναγίαν μητέρα του. Δεν αναφέρεται πουθενά εις την 
Καινήν Διαθήκην ότι εκήρυξεν η υπεραγία Θεοτόκος καθώς και άλλαι γυναίκες της Συνοδείας του. 
Ο Απόστολος λέγει: «Ως εν πάσαις ταις Εκκλησίαις των αγίων αι γυναίκες υμών εν ταις Εκκλησίαις 
σιγάτωσαν. Ου γάρ επιτρέπεται αυταίς λαλείν… αισχρόν εστί λαλείν εν Εκκλησίαις. (Α΄ Κορινθ. 
ΙΔ΄.34-35)

Γυνή εν ησυχία μανθανέτω εν πάση υποταγή. Γυναίκα δε διδάσκειν ου επιτρέπω. (Α. Τιμοθ. 
Β΄.11-12)

ΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ, ΒΙΒΛΙΟΝ Γ΄9.1
Ουκ επιστρέπομεν ούν γυναίκας διδάσκειν εν Εκκλησία, αλλά μόνον προσεύχεσθαι και των 

διδασκάλων υπακούειν. Και γάρ αυτός ο Κύριος ο Διδάσκαλος ημών Ιησούς Χριστός ημάς τους 
δώδεκα πέμψας μαθητεύσαι τον λαόν και τα έθνη γυναίκας ουδαμού εξαπέστειλεν εις το κήρυγμα. 
Συνήν γάρ ημίν ήτε η Μήτηρ του Κυρίου.



Ως εν ταις προλαβούσιν διδάσκειν αυταίς (ταις γυναιξί) ουκ επιτρέπομεν.

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
… Ο Χριστός γυναίκας ουδαμού εξαπέστειλεν εις το Κήρυγμα…
Ει γάρ αναγκείν γυναιξίν διδάσκειν αυτός αν εκέλευσε πρώτος.
Μη εξείναι γυναικί αναιδείν… Βίβλους συγγράφειν και διδάσκειν.

(ΒΕ.ΠΕΣ. 44 σελίς 156, Έκδοσις Αποστολικής Διακονίας 1972)
Η εξ αρχής γυναικός διδασκαλία ου καλώς έβλαβεν το κοινόν γένος. 

(Δίδυμος Αλεξ. Migne 39,989 A)

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Αίς (γυναιξίν) ουδέ διδάσκειν επιτρέπεται. Τι λέγω διδάσκειν. Ουδέ λαλείν μέν ούν αυταίς εν 

Εκκλησία συνεχώρησεν ο μακάριος Παύλος. 
(Λόγοι Περί Ιερωσύνης, MIGNE 387)

Ου γάρ δη μόνον λαλείν αυταίς ουκ αφιέναι απλώς, αλλ’ ουδέ ερωτάν τι εν Εκκλησία.
(ΕΠΕ 8 Α 529)

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ
Διδάσκειν γυναικί ουκ επιτρέπω και γάρ εδίδαξεν άπαξ κακώς και αυθέντισε και τα πάντα 

κατέστρεψεν.
(MIGNE 89 625)

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Περί γυναικών ότι ου δεί… αυτός λαλείν ή διδάσκειν εν τη Εκκλησία του Θεού.

(MIGNE τόμος 95 σελ.1314)


