ΟΙ ΠΑΣΓΡΓ ΣΗ ΓΚΚΛΗΙΑ …
ΜΑ ΤΜΒΟΤΛΓΤΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗ ΝΗΣΓΙΑ

Η νηςτεύα προςτατεύει τα νόπια, ςωφρονύζει το νέο, κάνει ςεβαςτό το γέροντα.
Διότι τα γεράματα, ςτολιςμένα με τη νηςτεία, γίνονται πιο ςεβαςτά. Για τισ
γυναύκεσ εύναι ο πιο κατάλληλοσ ςτολιςμόσ, γι' αυτούσ που βρίςκονται ςτην
ακμή τησ ηλικίασ, το χαλινάρι· εύναι το φυλακτό των ςυζύγων και η τροφόσ
αυτών που παρθενεύουν. Με αυτούσ τουσ τρόπουσ η νηςτεία βοηθϊ ςε κάθε
ςπίτι. Ποιά, όμωσ, εύναι η ςημαςία τησ για τη δημόςια ζωή μασ; Ολόκληρη την
πόλη και όλο τον λαό τουσ επαναφέρει αμέςωσ ςτην τάξη, καταςτέλλει τισ
κραυγέσ, απομακρύνει τισ κακολογίεσ... Αν όλοι την παρελάμβαναν ωσ
ςύμβουλο ς᾿ αυτά που οφείλουν να πράξουν, τίποτε δεν θα εμπόδιζε να εύχαμε
βαθιά ειρήνη ς᾿ ολόκληρη την οικουμένη...
Κι ούτε πάλι ο βίοσ μασ θα όταν τόςο πολυςτένακτοσ και γεμάτοσ κατήφεια, αν η
νηςτεία κυβερνούςε τη ζωή μασ. Διότι εύναι φανερό ότι θα δίδαςκε ςε όλουσ όχι
μόνο την εγκράτεια των τροφών, αλλά την πλήρη αποφυγή και αποξένωςη από
τη φιλαργυρία, την πλεονεξία και από κάθε ϊλλη κακία».
… Μέγας Βασίλειος
Πώσ οφεύλουμε να νηςτεύουμε .
Νηςτεύεισ; Απόδειξέ μου το διά μέςου των ύδιων ϋργων. Ποιά ϋργα εννοεύ; Αν
δεισ φτωχό, να τον ελεήςεισ. Αν δεύσ εχθρό, να ςυμφιλιωθεύσ μαζί του. Αν δεισ
μια όμορφη γυναίκα, να την αντιπαρέλθεισ. Ασ μη νηςτεύει λοιπόν μόνο το
ςτόμα, αλλά και το μάτι και η ακοή, και τα πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη
του ςώματοσ μασ. Να νηςτεύουν τα χέρια, παραμένοντασ καθαρά από την
αρπαγή και την πλεονεξία. Να νηςτεύουν τα πόδια, ξεκόβοντασ από τουσ
δρόμουσ που οδηγούν ςε αμαρτωλά θεάματα. Να νηςτεύουν τα μάτια,
εξαςκούμενα να μην πέφτουν ποτέ αμαρτωλϊ πάνω ςε όμορφα πρόςωπα, ούτε
να περιεργάζονται τα κάλλη των ϊλλων... Δεν τρωσ κρέασ; Να μη φασ και την
ακολαςία διά μέςου των ματιών. Ασ νηςτεύει και η ακοή. Και νηςτεία τησ ακοόσ
εύναι να μη δέχεται κακολογίεσ και διαβολέσ... Ασ νηςτεύει και το ςτόμα από
αιςχρά λόγια και λοιδορίεσ. Διότι τι όφελοσ ϋχουμε, όταν απέχουμε από
πουλερικά και ψάρια, δαγκώνουμε όμωσ και κατατρώμε τουσ αδελφούσ μασ;
… Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ο τρόποσ τησ αληθινόσ νηςτεύασ.
Ασ ϋρθει, λοιπόν, ανάμεςά μασ ο μαθητήσ του Χριςτού. Ασ μασ διδάξει τον τρόπο
τησ νηςτείασ. Ασ τον ακούςουμε που λέει: «Νηςτεία καθαρή και αμόλυντη
ενώπιον του Θεού και Πατέρα εύναι αυτή: να επιςκέπτεται κανείσ ορφανά και
χόρεσ ςτη θλίψη τουσ και να τηρεύ τον εαυτό του αμόλυντο από τόν κόςμο». Πώσ
όμωσ και με ποιό τρόπο θα επιτύχουμε αυτά που ελέχθηςαν, εύναι εύκολο να
ανεύρουμε. Διότι αρκεύ, νομίζω, γι᾿ αυτούσ που ςκέπτονται ςωςτά και αυτόσ ο
φυςικόσ νόμοσ, που αφ᾿ ενόσ μασ διδάςκει να μιςούμε όςα φαίνεται να εύναι
αντίθετα ςτίσ θεύεσ εντολέσ και αφ᾿ ετέρου μασ παρακινεύ να κρατούμε μέςα μασ
το θέλημα του Νομοθέτου. Αν τώρα κάποιοσ νομίζει ότι γι᾿ αυτό χρειαζόμαςτε
ακόμη πιο ςαφό παραγγέλματα, ασ ακούςει τον Παύλο που λέει: «Νεκρώςατε
ό,τι γήινο εύναι μέςα ςασ, δηλαδή την πορνεία, την ακαθαρςία, το πάθοσ, την
κακή επιθυμία». Διότι, βέβαια, δεν θα επιτύχουμε τη χάρη που παρέχει η αληθήσ
νηςτεία απλώσ με την αςιτία και με την απόρριψη μόνο των τροφών. Ούτε πάλι,
ϋχοντασ απόςχει από αυτά και μόνο, θα γίνουμε εξάπαντοσ καθαροί και ϊγιοι,
αλλά αποδιώκοντασ από τη διάνοιά μασ εκεύνα, για τα οπούα βρέθηκε και το
φάρμακο τησ νηςτείασ.
…Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας
Οι ωφϋλειεσ.
Η νηςτεία γεννϊ τουσ προφότεσ, δυναμώνει τουσ δυνατούσ. Η νηςτεία κάνει
ςοφούσ τουσ νομοθέτεσ· εύναι το καλό φυλαχτό τησ ψυχόσ, ο πιςτόσ ςύντροφοσ
του ςώματοσ, το όπλο γι᾿ αυτούσ που αριςτεύουν, το γυμναςτήριο για τουσ
αθλητέσ. Αυτή αποκρούει πειραςμούσ, αυτή προετοιμάζει για την απόκτηςη
ευςέβειασ· εύναι ςύντροφοσ τησ νήψεωσ και δημιουργόσ τησ ςωφροςύνησ. Στουσ
πολέμουσ φέρεται με γεναιότητα, εν καιρώ ειρήνησ διδάςκει την ηςυχία. Αγιάζει
τον αφιερωμϋνο και τελειοποιεύ τον ιερέα». Η νηςτεία ϋςβηςε τη δύναμη τησ
φωτιϊσ κι ϋφραξε τα ςτόματα των λιονταριών. Η νηςτεία ανεβάζει την
προςευχή ςτον ουρανό, με το να γίνεται τρόπον τινά η φτερούγα ςτην πορεία
προσ τα ϊνω. Η νηςτεία κάνει τα ςπίτια να προκόβουν, εύναι η μητέρα τησ
υγείασ, η παιδαγωγόσ τησ νεότητασ, το ςτολίδι των γερόντων, η καλή ςύντροφοσ
των οδοιπόρων, ο πιςτόσ ςυγκάτοικοσ αυτών που ςυνοικούν.
…Μέγας Βασίλειος

Χρϋοσ των χριςτιανών .
Πρέπει και ημεύσ, αδελφοί μου, οι ευςεβεύσ χριςτιανοί, να νηςτεύωμεν πάντοτε,
μα περιςςότερον την Τετράδη, διατί επουλήθηκε ο Κύριοσ και την Παραςκευή
διατί εςταυρώθη. Ομοίωσ ϋχομε χρέοσ να νηςτεύωμεν και τεσ ϊλλεσ
Τεςςαρακοςτέσ, καθώσ εφώτιςε το Άγιον Πνεύμα τουσ αγίουσ Πατέρασ τησ
Εκκληςίασ μασ και μασ ϋγραψαν δια να νηςτεύωμεν, να νεκρώνωμεν τα πάθη, να
ταπεινώνωμεν τη ςάρκα, το ςώμα, οπού εύναι ϋνασ λύκοσ, ϋνα γουρούνι, ϋνα
θηρίον, ϋνα λιοντάρι. Και μάλιςτα με τα ολίγα ζούμεν με ευκολία και όταν
τρώγομεν πολλά, θέλομεν και ϋξοδα πολλά. Εγώ τώρα ημπορώ να ζήςω με εκατό
δράμια ψωμί. Εκεύνα τα ευλογεύ ο Θεόσ διατί εύναι αναγκαύα και όχι να τρώγομεν
εκατόν δέκα. Εκεύνα τα δέκα τα καταρϊται, διατί εύναι χαράμι, εύναι εκεινού του
πειναςμένου. Φυλάγετε αυτέσ τισ τέςςερεσ Τεςςαρακοςτέσ, χριςτιανοί μου; Εδώ
πώσ πηγαίνετε; Αν εύςθε χριςτιανοί, πρέπει να τεσ φυλάγετε, μάλιςτα την
Μεγάλην Τεςςαρακοςτή.
… Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Το Μϋτρο
Ενασ αρχάριοσ μοναχόσ ςυμβουλεύτηκε κάποιο διακριτικό Γέροντα, ποιό μέτρο
να ακολουθήςη ςτη νηςτεία. - Απόφευγε τισ υπερβολέσ, τέκνον μου, τον
ςυμβούλεψε εκεύνοσ. Πολλοί δοκίμαςαν να νηςτέψουν πάνω από τισ δυνάμεισ
τουσ και δεν ϊντεξαν για πολύ καιρό.
…Γεροντικόν

