«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΓ΄
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1926

Κυριακὴ ΛΒ΄ [ΙΕ΄ Λουκ.] (Α΄ Τιμ. 4,9-15)
31 Ἰανουαρίου 2016

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Πρόσεχε τί διαβάζεις!
«Ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει» (Α΄ Τιμ. 4,13)

Ἀ

κούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸν ἀπόστολο τὸ
σημερινό; Περιέχει μία συμβουλή· συμβουλεύει ὁ διδάσκαλος τὸν μαθητή. Ποιός εἶνε ὁ διδάσκαλος καὶ ποιός εἶνε ὁ μαθητής;
Διδάσκαλος εἶνε κάποιος πού, ἂν μαζέψῃς
ὅλους τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητὰς καὶ τοὺς
στύψῃς, τὸ νυχάκι του δὲν κάνεις. Δίδαξε Ἀνατολὴ καὶ Δύσι, ἀνέβηκε ψηλά, ἔγινε πνευματικὸς πύραυλος, ἔφθασε μέχρι «τρίτου οὐρανοῦ»,
κ᾽ ἐκεῖ ἄκουσε πράγματα ποὺ φαντασία δὲν
μπορεῖ νὰ συλλάβῃ καὶ γλῶσσα ἀνθρώπου δὲν
μπορεῖ νὰ ἐκφράσῃ (βλ. Β΄ Κορ. 12,3-4). Εἶνε ὁ ἀπόστολος Παῦλος· αὐτὸς εἶνε ὁ διδάσκαλος.
Καὶ μαθητής; Εἶνε ὁ Τιμόθεος. Μόνο ὁ Τιμόθεος; Ὄχι· μαθηταί του εἴμαστε καὶ ὅλοι, κατ᾽
ἐξοχὴν δὲ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ποὺ ὁ ἀπόστολος
τῶν ἐθνῶν δίδαξε στὰ μέρη μας. Καὶ σ᾽ ἐμᾶς
λοιπὸν ἀπευθύνεται ἡ θεόπνευστη συμβουλή
του ποὺ λέει «Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει» (Α΄ Τιμ. 4,13).
Αὐτὴ τὴ συμβουλὴ θὰ προσπαθήσω νὰ ἐξηγήσω, κ᾽ ἐλπίζω νὰ προσέξετε τὰ φτωχὰ αὐτὰ
λόγια, ποὺ βγαίνουν ἀπὸ καρδιὰ ποὺ πιστεύει.
***
«Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει», πρόσεχε τί διαβάζεις. Γιὰ νὰ λέῃ ὁ ἀπόστολος «πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει», προϋποθέτει ὅτι ὑπάρχουν βιβλία·
χωρὶς βιβλία ἀνάγνωσις δὲν γίνεται.
Τὰ βιβλία τότε ἦταν λίγα, σπάνια. Πολὺ παλαιὰ ἔγραφαν πάνω σὲ πάπυρο, φύλλα δηλαδὴ
κατασκευασμένα ἀπὸ τὸ φυτὸ πάπυρος. Ἔπειτα ἔγραφαν σὲ περγαμηνή, ἐπεξεργασμένο δέρμα ζῴου ποὺ τυλιγόταν σὲ κύλινδρο. Τὰ βιβλία ἦταν πανάκριβα, μόνο πλούσιοι ἢ βασιλιᾶδες ἢ μεγάλα μοναστήρια εἶχαν βιβλία.
Σήμερα ὅμως τὸ βιβλίο ἔγινε προσιτὸ σὲ ὅλους· καὶ ὁ πιὸ φτωχὸς μπορεῖ νὰ τ᾽ ἀγοράσῃ.
Μὲ λίγα χρήματα ἀγοράζεις ἐφημερίδα, ποὺ
ἔχει τόσες σελίδες ὥστε ἰσοδυναμεῖ μὲ βιβλίο ὁλόκληρο· τόσο φτηνὸ ἔγινε τὸ ἔντυπο.
Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· αὐτὰ τὰ βιβλία - ἐφη-

μερίδες - περιοδικά, αὐτὸς ὁ κατακλυσμὸς τοῦ
ἐντύπου, εἶνε ὠφέλιμος; ὅλες αὐτὲς οἱ ἐκδόσεις ὠφελοῦν; Ἡ ἀπάντησις εἶνε θλιβερή.
Κυκλοφοροῦν βιβλία, περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες ποὺ κλονίζουν τὴν πίστι. Τὸ ἕνα γράφει·
Δὲν ὑπάρχει Θεός, τὸ ἀπέδειξε ἡ ἐπιστήμη…
Ποιά ἐπιστήμη; τὴν ὥρα ποὺ μεγάλοι ἐπιστήμονες γονατίζουν μπροστὰ στὸ Θεὸ κι ἀναγνωρίζουν τὰ μεγαλεῖα του. Ἄλλο βιβλίο γράφει· Ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν, λέει, Θεός… Ἐνῷ καὶ
οἱ πέτρες ποὺ πατοῦμε φωνάζουν «Εἷς ἅγιος,
εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ
Πατρός· ἀμήν»(Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.). Ἄλλο λέει· Τὰ εὐαγγέλια δὲν γράφουν τὴν ἀλήθεια… Ἐνῷ οἱ αἰῶνες
ποὺ πέρασαν ἐπιβεβαιώνουν τὸ λόγο τοῦ Κυρίου «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ
λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35). Κάποιος
ἄλλος, μεγάλος τάχα καὶ τρανός –δὲν θέλω νὰ
μολύνω τὴν ἀτμόσφαιρα λέγοντας τ᾽ ὄνομά
του–, βγῆκε στὸ «μπαλκόνι» καὶ ἰσχυρίζεται· Ὁ
ἄνθρωπος δὲν εἶνε, λέει, «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽
ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ (Γέν. 1,26), ἀλλὰ κατάγεται ἀπὸ τὸν πίθηκο… Ἐνῷ ἡ ἀληθινὴ ἐπιστήμη (ψυχολογία, φυσιολογία, παθολογία, παλαιοντολογία) διδάσκει, ὅτι ἄβυσσος, ἀγεφύρωτο χάσμα, χωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ κτῆνος.
Πολλὰ βιβλία λοιπόν, ποὺ κυκλοφοροῦν ἐπίτηδες ἐδῶ, προσβάλλουν τὰ δόγματα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἄλλα πάλι προσβάλλουν
τὴν ἠθική· στάζουν μέσα στὶς ψυχὲς δηλητήριο
ὀχιᾶς. Παιδιὰ καὶ νέοι! λένε, μὴν ἀκοῦτε τοὺς
γονεῖς· ἡ ὑπακοὴ εἶνε ἰδέα σκουριασμένη, καθυστερημένη… Στοὺς ἄντρες λένε· Γλέντα τὴ
γυναῖκα, μὴ δεσμεύεσαι, πάρε διαζύγιο… Στὴ
γυναῖκα λένε· Μὴ γεννᾷς παιδιά· τί, σκλάβα εἶσαι;… Τέτοια ἔντυπα κλονίζουν πίστι καὶ ἠθική, ὠθοῦν στὴ διαφθορά, διαλύουν τὴν οἰκογένεια, καταστρέφουν τὴν κοινωνία.
Μέσα σ᾽ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ ἐνῷ ἡ δίψα τῆς γνώσεως κάνει πολλοὺς νὰ πέφτουν

2
στὸ ἔντυπο ὅπως οἱ ἀδηφάγες κατσίκες στὰ
ἀμπελόφυλλα, ἀκούγεται ἡ θεόπνευστη προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου νὰ μᾶς λέῃ·
«Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει»· πιστὲ ἄνθρωπε,
πρόσεξε τί διαβάζεις! Ὅπως προσέχεις τί θὰ
φᾷς καὶ δὲν βάζεις στὸ στόμα σου ὁποιαδήποτε τροφή, ἔτσι νὰ προσέχῃς καὶ τί διαβάζεις· τροφὴ εἶνε καὶ τὸ ἔντυπο.
Ἡ ἀνάγνωσις κακῶν ἐντύπων δηλητηριάζει
τὴν ψυχή. Τέτοια ἔντυπα εἶνε πνευματικὸ χασίς. Ἂν εἴχαμε κράτος χριστιανικὸ ὀρθόδοξο,
θὰ ἀπαγορευόταν ἡ κυκλοφορία τους, ἐφ᾽ ὅσον βάλλουν ἀπροκάλυπτα καὶ καταιγιστικὰ
κατὰ παντὸς ὁσίου καὶ ἱεροῦ. Δυστυχῶς κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα. Γι᾽ αὐτὸ ἡ συμβουλὴ
τοῦ ἀποστόλου Παύλου «Πρόσεχε τί διαβάζεις!» εἶνε τώρα ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρη. Ἀπευθύνεται δὲ πρὸ παντὸς πρὸς τοὺς γονεῖς.
Δὲν εἶνε ἀσήμαντο καὶ ἀδιάφορο τί διαβάζει ὁ μικρός. Καὶ δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ εἶνε κανεὶς προφήτης γιὰ νὰ προβλέψῃ τὸ μέλλον του.
Ἂν ἔλθω στὸ σπίτι σας καὶ ψάξω τὶς σάκκες τῶν
παιδιῶν καὶ δῶ τί διαβάζουν, θὰ καταλάβω.
Πέστε μου τί διαβάζει τὸ παιδί σας, νὰ σᾶς πῶ
μὲ ἀκρίβεια τί θὰ γίνῃ· διαβάζει γκαγκστερικὰ
περιοδικά; ἔ σᾶς λέω ὅτι θὰ γίνῃ διαρρήκτης·
κάθεται τὴ νύχτα ὣς ἀργὰ καὶ διαβάζει ξένα
ρομάντζα καὶ μυθιστορήματα ἐρωτικά; θὰ γίνῃ ἕνας δονζουάν· διαβάζει βιβλία ἀθεϊστικά;
θὰ γίνῃ κράχτης τῆς ἀπιστίας, ἀδιάφορος γιὰ
τὴν πατρίδα, ἄστοργος γιὰ τοὺς γονεῖς· διαβάζει βιβλία διαφθορᾶς; θὰ διαφθαρῇ καὶ ὁ ἴδιος, θὰ διαφθείρῃ καὶ ἄλλους. Πές μου τί διαβάζει, νὰ σοῦ πῶ τί θὰ γίνῃ ὁ μικρός σου.
Δὲν εἶνε μικρὸ καὶ ἀσήμαντο τὸ ζήτημα. Παλαιότερα, ὅταν γινόταν ἕνα ἔγκλημα, ἔλεγαν·
«Ἀναζητῆστε τὴ γυναῖκα». Καὶ εἶνε γεγονὸς
ὅτι, κατὰ κανόνα, πίσω ἀπὸ κάθε ἔγκλημα εἶνε
μία κακὴ γυναῖκα· ὅπως πίσω ἀπὸ μία ἀρετὴ
καὶ ἁγιότητα εἶνε μία Παναγία, ἔτσι καὶ πίσω
ἀπὸ ἕνα ἔγκλημα εἶνε κρυμμένη μία πονηρὴ
καὶ διεστραμμένη Εὔα. Τώρα ἐγὼ ἐδῶ δὲν θὰ
πῶ «Ἀναζητῆστε τὴ γυναῖκα», ἀλλὰ θὰ πῶ· ὅπου σημειώνεται κροῦσμα παιδικῆς ἐγκληματικότητος, ὅπου ἕνα παιδὶ ἀκολασταίνει, ἀναζητῆστε τὸ βιβλίο. Διότι τὸ βιβλίο ἐκεῖνο, ποὺ
εἶνε γραμμένο μὲ τέχνη, μὲ μαεστρία, μὲ «λογοτεχνία», εἶνε ἀγκίστρι ποὺ χάφτει ἡ ψυχὴ
τοῦ παιδιοῦ καὶ τραυματίζεται. Ἀναζητῆστε
λοιπὸν τὰ φθοροποιὰ βιβλία. Καὶ κοντὰ σ᾽ αὐτὰ
ἀναζητῆστε καὶ κάποιο ἄλλο «βιβλίο»· ἐννοῶ
τὸ κακὸ θέαμα σὲ ταινίες καὶ φίλμ, ποὺ πάει
σιγὰ - σιγὰ ν᾽ ἀντικαταστήσῃ τὸ βιβλίο· αὐτὸ
εἶνε πιὸ ἐπικίνδυνο, γιατὶ ἔχει κίνησι, εἶνε ἂς

ποῦμε «ἔμψυχο» - ζωντανό· ἠλεκτρίζει, μαγνητίζει, αἰχμαλωτίζει, καταστρέφει.
***
Τὸ συμπέρασμα, ἀδελφοί μου. Δὲν ὑπάρχουν σοφώτερα λόγια ἀπὸ αὐτὰ τοῦ ἀποστόλου Παύλου· «Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει»· πρόσεχε τί διαβάζεις, τί «τρώει» ἡ ψυχή σου. Λοιπὸν πετάξτε ἀπ᾽ τὰ χέρια σας ἔντυπα διεφθαρμένα, ποὺ μετέβαλαν χῶρες ὁλόκληρες σὲ
Σόδομα καὶ Γόμορρα. Πετάξτε ἀπ᾽ τὰ χέρια
σας βιβλία ἀθεΐας, ποὺ κλονίζουν τὴν πίστι. Πετάξτε ἀπ᾽ τὰ χέρια σας βιβλία τῶν αἱρετικῶν,
ποὺ βλασφημοῦν τὴν ἁγία μας πίστι. Ἐγὼ ἀπορῶ πῶς ἐπιτρέπεται νὰ κυκλοφοροῦν. Ἐὰν τυπωθῇ ἕνα βιβλίο ποὺ νὰ ὑβρίζῃ τοὺς ἄρχοντες,
θὰ ἀπαγορευθῇ ἡ κυκλοφορία του ἀμέσως, καὶ
συμφωνῶ κ᾽ ἐγώ· ἀλλὰ πῶς ἐπιτρέπεται νὰ
κυκλοφοροῦν ἔντυπα ποὺ ὑβρίζουν τὸ Χριστὸ
καὶ τὴν Παναγία μας, ποὺ μπροστά τους οἱ ἄρχοντές μας εἶνε μηδενικά; Ἔχουμε συνέπεια;
Ἀπὸ τὴν κυκλοφορία κακῶν ἐντύπων κάποιοι πλουτίζουν, θησαυρίζουν, ἔχουν κάνει
τεράστια συγκροτήματα. Λοιπὸν μὴ δίνεις τὸ
χρῆμα σου σ᾽ αὐτούς. Ἐὰν αὔριο ἕνα ἀπὸ τὰ
ἔντυπα αὐτὰ ὑβρίσῃ τὴ μάνα σου ἢ τὸν πατέρα σου, θὰ πᾷς ἐσὺ νὰ τὸ ἀγοράσῃς; Ὄχι ἀσφαλῶς· γιατὶ ἀγαπᾷς τοὺς γονεῖς σου. Μὴ δίνεις τὸ χρῆμα σου ν᾽ ἀγοράσῃς ἔντυπα πορνικά, ποὺ διαφθείρουν καὶ καταστρέφουν ὅλους
καὶ προπαντὸς τὴ νεολαία.
Ἔκθετοι στὴν ἀπειλὴ μένουν οἱ νέοι μας,
ποὺ τοὺς ἄξιζε ἕνα καλύτερο μέλλον. Κανείς
δὲν προστατεύει σήμερα τὴ νεολαία· οὔτε πολιτικοί, οὔτε ἐκπαιδευτικοί, οὔτε ποιμένες, οὔτε ὑπουργοί, οὔτε εἰσαγγελεῖς, οὔτε ἀστυνομία, οὔτε ἀνώτατος ἄρχων. Ὦ ἄγγελοι τοῦ
Θεοῦ, κατεβῆτε στὴ Γῆ καὶ μὲ τὰ φτερά σας
προστατέψτε σεῖς τὰ σημερινὰ παιδιά, ἀφοῦ
κανείς ἄλλος δὲν τὰ προστατεύει. Γονεῖς, σᾶς
παρακαλῶ ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας μας πίστεως,
σταθῆτε Κέρβεροι. Μὴν ἀκούσετε ἐμένα· ἀκοῦστε τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Βάλτε φωτιὰ
καὶ κάψτε κάθε μολυσματικὸ ἔντυπο.
Ἕνα μόνο βιβλίο χρειάζεται σήμερα· ἡ ἁγία
Γραφή, ποὺ παίρνει τὸ λύκο (ὅπως ἦταν ὁ Ζακχαῖος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου) καὶ τὸν κάνει ἀρνί. Δῶστε στὰ παιδιὰ τὴν ἁγία Γραφή. Ἄχ
Θεέ μου, πότε στὰ σχολεῖα μας θὰ μπῇ ἡ ἁγία
Γραφή! πότε θὰ γυρίσουμε στὴν πίστι τῶν πατέρες μας, ποὺ ἀνάστησαν αὐτὸ τὸ μικρὸ ἔθνος!
Εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἐνισχύῃ, ὥστε ὅλοι,
μικροὶ - μεγάλοι, νὰ ἐκτελοῦμε τὴν ἐντολὴ τοῦ
ἀποστόλου Παύλου «Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει».
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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