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Η Νηζηεία και η ωθέλειά ηηρ
Διασπονικοί λόγοι ηήρ Εκκληζίαρ
Ύμνορ Τπιωδίος
Νεζηεύζσκελ λεζηείαλ δεθηήλ, επάξεζηνλ ησ Κπξίσ. Αιεζήο λεζηεία, ε ησλ
θαθώλ αιινηξίσζηο, εγθξάηεηα γιώζζεο, ζπκνύ απνρή, επηζπκηώλ ρσξηζκόο.
Καηαιαιηάο, ςεύδνπο θαη επηνξθίαο, ε ηνύησλ έλδεηα, λεζηεία εζηίλ αιεζήο θαη
εππξόζδεθηνο.
Ύμνορ Τπιωδίος
Οη ελ θξππηώ αξεηάο εξγαδόκελνη, πλεπκαηηθάο ακνηβάο εθδερόκελνη, νπ
κέζνλ ησλ πιαηεηώλ ζξηακβεύνπζη ηαύηαο, αιι’ έλδνλ ησλ θαξδηώλ
απνθέξνπζη κάιινλ. Καη απάλησλ ν βιέπσλ ηα ελ θξππηώ γηλόκελα, ηνλ
κηζζόλ ηεο εγθξαηείαο παξέρεη εκίλ.
Νεζηείαλ ηειέζσκελ, κε ζθπζξσπάδνληεο ηα πξόζσπα, αιι’ ελ ηνηο ηακείνηο
ησλ ςπρώλ πξνζεπρόκελνη.
Ύμνορ Τπιωδίος
Νεζηεύζσκελ αδειθνί ζσκαηηθώο, λεζηεύζσκελ θαη πλεπκαηηθώο. Λύσκελ
πάληα ζύλδεζκνλ αδηθίαο, δηαξξήμσκελ ζηξαγγαιηάο βηαίσλ ζπλαιιαγκάησλ.
Πάζαλ ζπγγξαθήλ άδηθνλ δηαζπάζσκελ. Δώζσκελ πεηλώζηλ άξηνλ, θαη
πησρνύο αζηέγνπο εηζαγάγσκελ εηο νίθνπο, ίλα ιάβσκελ παξά Φξηζηνύ ηνπ
Θενύ, ην κέγα έιενο.
Δεςηεπονόμιον 32: 15
Καη έθαγελ Ιαθώβ θαη ελεπιήζζε…. Ειηπάλζε, επαρύλζε, επιαηύλζε, θαη
εγθαηέιεηπε ηνλ Θεόλ ηνλ πνηήζαληα απηόλ, θαη απέζηε από Θενύ ζσηήξνο
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απηνύ…
Αββάρ Ιωάννηρ Κολοβόρ
Εάλ έλαο βαζηιηάο ζειήζεη λα παξαιάβεη πόιε από ηνπο ερζξνύο, πξώηα
θαηαθξαηεί ην λεξό θαη ηελ ηξνθή, θαη έηζη νη ερζξνί, θαηαζηξεθόκελνη από ηελ
πείλα, ππνηάζζνληαη ζ’ απηόλ.
Έηζη θαη ηα πάζε ηεο ζαξθόο: εάλ δήζεη ν άλζξσπνο κε λεζηεία θαη πείλα, νη
ερζξνί ηεο ςπρήο ηνπ εμαζζελνύλ.
Πνηνο είλαη ηζρπξόο ζαλ ηνλ ιένληα, αιιά γηα ράξε ηεο θνηιίαο ηνπ πέθηεη ζε
παγίδα θαη ηαπεηλώλεηαη όιε ε δύλακή ηνπ;
Τξώγνληαο νη Παηέξεο ηεο Σθήηεο ςσκί θαη αιάηη, έιεγαλ: Να κελ
ππνρξεώζνπκε ηνπο εαπηνύο καο ζε αιάηη θαη ςσκί. Καη έηζη ήζαλ ηζρπξνί γηα
ην έξγν ηνπ Θενύ.
Απηά ηα ηξία δελ κπνξώ λα θόςσ: ην θαγεηό, ην έλδπκα θαη ηνλ ύπλν.
Ελ κέξεη όκσο, κπνξνύκε λα ηα θόςνπκε.
Ιωάννηρ ο Φπςζόζηομορ
Πνιινί άλζξσπνη, όηαλ είλαη λα κπνπλ ζε πεξίνδν λεζηείαο, ιεο θαη
πξόθεηηαη ην ζηνκάρη ηνπο λα ππνζηεί καθξά πνιηνξθία, θξόληηδαλ λα ην
παξαγεκίζνπλ κε θαγί θαη πνηό.
Όηαλ βγνπλ από ηελ λεζηεία - ζαλ λα πέξαζαλ κηα κεγάιε πεξίνδν πείλαο
θαη ηξνκεξήο θπιαθήο, από ηελ νπνία κόιηο γιύησζαλ - ηξέπνληαη αηάθησο
πξνο ηα ηξαπέδηα κε ην θαγεηό, ιεο θαη επηδηώθνπλ ηελ σθέιεηα πνπ πήξαλ
από ηελ λεζηεία λα ηελ μαλαράζνπλ κε ηελ πνιπθαγία.
Φαξνύκελν είλαη ζήκεξα ην παλεγύξη θαη πην ιακπξή απ’ όηη ζπλήζσο, ε
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ζπλάζξνηζή καο εδώ. Πνηα λα’ λαη άξαγε ε αηηία; Τεο λεζηείαο είλαη απηό ην
θαηόξζσκα! Τν γλσξίδσ θη εγώ. Νεζηεία, ε νπνία δελ έρεη αθόκα αξρίζεη,
αιιά ηελ πεξηκέλνπκε. Απηή καο ζπγθέληξσζε ζην ζπίηη ηνπ Παηέξα καο,
απηή, αθόκα θη εθείλνπο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλε πνιύ ακειείο, ζήκεξα ηνπο
μαλαέθεξε ζηηο κεηξηθέο αγθάιεο. Κη αλ ε αλακνλή ηεο θαη κόλν καο έθεξε
ηόζε πξνζπκία, ζθεθζείηε, όηαλ εκθαληζζεί θαη έξζεη, πόζε επιάβεηα έρεη λα
καο θέξεη;
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη κηα πόιε, όηαλ πξόθεηηαη λα ηελ επηζθεθηεί θάπνηνο
θνβεξόο άξρνληαο, αθήλεη θαηά κέξνο θάζε αθαηαζηαζία θαη
αλαζθνπκπώλεηαη.
Αιιά κε θνβεζείηε πνπ παξνκνίαζα ηελ λεζηεία κε θνβεξό άξρνληα: δελ
είλαη θνβεξή γηα ζαο, αιιά γηα ηνπο δαίκνλεο. Αλ θάπνηνο είλαη δαηκνληζκέλνο,
δείμε ηνπ έλα πξόζσπν λεζηείαο θαη κέλεη πην αθίλεηνο θη από ηηο πέηξεο ηηο
ίδηεο, παγώλνληαο από ηνλ θόβν ηνπ θαη είλαη ζαλ λα βξίζθεηαη ζηα δεζκά. Καη
κάιηζηα, όηαλ δεη όηη θνληά ζηελ λεζηεία ππάξρεη ε αδειθή θαη αρώξηζηε
ζπλνδόο ηεο, ε πξνζεπρή.
Γη’ απηό θαη ν Φξηζηόο ιέεη: «Τνύην ην γέλνο (ησλ δαηκόλσλ) δελ βγαίλεη
από ηνλ άλζξσπν (πνπ έρεη θαηαιεθζεί από απηό), παξά κόλν κε πξνζεπρή
πνπ ζπλνδεύεηαη από λεζηεία.» (Μαηζ. ηδ’ 21).
Οζία Σςγκληηική
Νεζηεύνληαο λα κελ πξνθαζηζζείο λόζν, δηόηη θαη απηνί πνπ δελ λήζηεπζαλ,
έπεζαλ πνιιέο θνξέο ζηα ίδηα λνζήκαηα.
Άξρηζεο ην θαιό; Με ζηακαηήζεηο πνύ ζα ζε αλαθόπηεη ν ερζξόο, δηόηη
απηόο θαηαξγείηαη κε ηελ ππνκνλή ζνπ.
Πξαγκαηηθά, απηνί πνπ αξρίδνπλ λα πιένπλ, πξώηα πεηπραίλνπλ επλντθό
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άλεκν, ελώ, όηαλ απιώζνπλ ηα παληά, ζπλαληνύλ ακέζσο αληίζεην άλεκν,
αιιά νη λαύηεο δελ μεθνξηώλνπλ ην πινίν εμ αηηίαο ηνπ αλέκνπ πνπ έπεζε.
Απιώο, αθνύ εζπράζνπλ ιίγν, ή αληηκεησπίζνπλ ηελ ηξηθπκία,
επαλαιακβάλνπλ ηνλ πινπ.
Έηζη θη εκείο, όηαλ πέζεη ελάληην πλεύκα, απιώλνληαο ηνλ ζηαπξό αληί
παληνύ, αο εθηειέζσκε άθνβα ηνλ πινπ.
Γπηγόπιορ ο Παλαμάρ
Η λεζηεία θαη ε εγθξάηεηα ηηο κελ επαλαζηάζεηο ηνπ ζώκαηνο ηηο θνηκίδνπλ,
ηελ ιύζζα ηνπ ζπκνύ θαη ηεο επηζπκίαο ηελ καξαίλνπλ, θέξλνπλ αηζξία θαζαξή
θαη αλέθειε ζηελ δηάλνηα, θαζαξίδνληάο ηελ από ηνπο αηκνύο πνπ βγαίλνπλ
από ην πιήζνο ησλ βξσκάησλ θαη από ηελ αριύ πνπ πξνθαινύλ απηνί.
Με ηελ λεζηεία θαη ηελ εγθξάηεηα, θζείξεηαη ν εμσηεξηθόο άλζξσπνο. Καη
όζν θζείξεηαη απηόο, ηόζν αλαθαηλίδεηαη ν εζσηεξηθόο, θαηά ηνλ Απόζηνιν.
Είπε θάπνηνο, «παρηά θνηιηά δελ γελλά ιεπηό λνπ». Ελώ απηή πνπ
ιεπηύλεηαη κε λεζηεία θαη εγθξάηεηα ιεπηύλεη νπσζδήπνηε ηνλ λνπ.
Όηαλ ινηπόλ λεζηεύεηο θαη ηξέθεζαη κ’ εγθξάηεηα, λα κελ απνζεθεύεηο γη’
αύξην ηα πεξηζζεύκαηα, αιιά, όπσο ν Κύξηνο πησρεύνληαο καο επινύηηζε,
έηζη θαη εζύ πεηλώληαο εθνπζίσο, ρόξηαζε ηνλ αθνπζίσο πεηλαζκέλν.
Τόηε, ε λεζηεία ζνπ ζα είλαη ζαλ πεξηζηεξά πνπ θέξλεη θαη επαγγειίδεηαη
ζηελ ςπρή ζνπ ηελ ζσηεξία από ηνλ θαηαθιπζκό.
«Εάλ αθαηξέζεηο από ην κέζν ζνπ ην δπγό θαη ηελ ρεηξνδηθία θαη ηνλ
θαθόβνπιν ιόγν» ιέεη ν κέγαο Ηζαΐαο, «θαη δώζεηο ζηνλ πεηλαζκέλν άξην κε
ηελ ςπρή ζνπ θαη ρνξηάζεηο πεηλαζκέλε ςπρή, ηόηε ην θσο ζνπ ζα ιάκςεη ζην
ζθόηνο θαη ην ζθόηνο ζνπ ζα είλαη ζαλ κεζεκβξία».
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Κη αλ δελ ζέιεηο λα δώζεηο ηα δηθά ζνπ, ηνπιάρηζηνλ λ’ απέρεηο από ηα μέλα
θαη λα κελ θάκεηο θαηνρή ζηα πξάγκαηα πνπ δελ είλαη δηθά ζνπ, αξπάδνληαο
θαη ζεζαπξίδνληαο θαη από ηνπο πησρόηεξνπο κεξηθέο θνξέο αδίθσο.
Αββάρ Υπεπέσιορ
Καιό είλαη θαο θξέαο θαη λα πηείο θξαζί, παξά λα θαο κε ηνπο ςηζύξνπο ηηο
ζάξθεο αδειθώλ.
Αββάρ Ποιμήν
Πώο κπνξνύκε λ’ απνθηήζνπκε θόβν Θενύ, όηαλ κέζα καο έρνπκε βαξέιηα
κε ηπξηά θαη δνρεία κε ηαξηρεπκέλα ηξόθηκα;
Παποιμίερ 30: 8,9
Δύν πξάγκαηα δεηώ από Σέλα - κε κνπ ηα αξλεζείο πξηλ πεζάλσ:
Δηώμε καθξηά κνπ ηελ θελνινγία θαη ην ςέκα.
Καη κε κνπ δώζεηο θηώρεηα θαη πινύην.
Εθνδίαζέ κε, κε ηξνθή αξθεηή γηα ηηο αλάγθεο κνπ, κήπσο ρνξηάζσ θαη ζε
απαξλεζώ, ιέγνληαο «πνηνο είλαη ν Κύξηνο;».
Μάξιμορ ο Ομολογηηήρ
Υπάξρνπλ πνιιά πνπ γίλνληαη από ηνπο αλζξώπνπο θαη είλαη από ηελ θύζε
ηνπο θαιά, αιιά δελ είλαη θαιά γηα θάπνηα αηηία: όπσο γηα παξάδεηγκα ε
λεζηεία θαη ε αγξππλία, ε πξνζεπρή θαη ε ςαικσδία, ε ειεεκνζύλε θαη ε
θηινμελία είλαη από ηελ θύζε ηνπο θαιά έξγα, όηαλ όκσο γίλνληαη από
καηαηνδνμία, δελ είλαη πιένλ θαιά.
Από όιεο ηηο πξάμεηο καο, ν Θεόο επηδεηεί ηνλ ζθνπό ηνπο, εάλ δειαδή ηηο
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θάλνπκε πξνο ράξηλ Απηνύ, ή γηα θάπνηα άιιε αηηία.
Κλίμαξ αγίος Ιωάννος ηού Σιναΐηος
Λόγορ Δέκαηορ Τέηαπηορ – Πεπί Γαζηπιμαπγίαρ
(Δια ηην ονομαζηήν δέζποιναν, ηην πονηπάν κοιλίαν)
1. Πξνθεηκέλνπ ηώξα λα νκηιήζσκελ πεξί θνηιίαο, απνθαζίζακελ πάιη –
όπσο θαη ζε όια ηα ζέκαηα- λα ζηξέςσκε ηελ θηινζνθία καο ελαληίνλ
καο. Δηόηη είλαη αμηνζαύκαζην, εάλ απειιάγε θαλείο από απηήλ, πξηλ
θαηνηθήζε ηνλ ηάθν.
2. Γαζηξηκαξγία είλαη ε ππνθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θνηιίαο, ε νπνία,
ελώ είλαη ρνξηαζκέλε, θσλάδεη πσο είλαη ελδεήο. Καη ελώ είλαη
παξαθνξησκέλε κέρξη δηαξξήμεσο, αλαθξάδεη όηη πεηλά. Γαζηξηκαξγία
είλαη ε δεκηνπξγόο ησλ θαξπθεπκάησλ, ε πεγή ησλ ηέξςεσλ ηνπ
ιάξπγγνο. Εζύ έθιεηζεο ηελ θιέβα (ησλ εδνληθώλ απαηηήζεώλ ηεο),
αιιά απηή μεπξόβαιιε από άιιν κέξνο. Τελ έθξαμεο θαη ηνύηε, αιιά
θαηλνύξγηα αλνίρζεθε. Γαζηξηκαξγία είλαη κία απάηε ησλ νθζαικώλ.
Καζ’ ελ ζηηγκήλ θάπνηνο ηξώγεη ην κέηξην ζε πνζόηεηα θαγεηό ηνπ, ε
γαζηξηκαξγία ηνλ θάλεη λα ζθέπηεηαη, πώο λα ήηαλ δπλαηόλ λα
θαηαβξνρζίζε δηα κηάο ηα ζύκπαληα.
3. Ο ρνξηαζκόο από θαγεηά είλαη παηήξ ηεο πνξλείαο. Η ζιίςηο δε ηεο
θνηιίαο είλαη πξόμελνο αγλόηεηνο. Εθείλνο πνπ εθνιάθεπζε ηνλ ιένληα,
πνιιέο ηνλ εκέξσζε. Εθείλνο όκσο πνπ πεξηπνηήζεθε ηελ ζάξθα,
πεξηζζόηεξνλ ηελ εμαγξίσζε.
4. Φαίξεηαη ν Ινπδαίνο ηα Σάββαηα ή ηηο ενξηέο, θαη ν γαζηξίκαξγνο
κνλαρόο ην Σάββαην θαη ηελ Κπξηαθή. Από θαηξό ππνινγίδεη ην Πάζρα
θαη από πνιιέο εκέξεο εηνηκάδεη ηα θαγεηά. Ο δνύινο ηεο θνηιίαο
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ζθέπηεηαη κε ηη είδνπο θαγεηά ζα ενξηάζε, ν δε δνύινο ηνπ Θενύ κε ηη
ραξίζκαηα ζα πινπηήζε. Ο θνηιηόδνπινο, όηαλ έιζε θάπνηνο μέλνο,
ζπλέρεηαη νιόθιεξνο από ηελ αγάπε – αγάπε πνπ πξνέξρεηαη από ηελ
γαζηξηκαξγία – θαη ζεσξεί σο αλαςπρή ηνπ αδειθνύ ηελ ηδηθή ηνπ
θαηάιπζε! Επί παξνπζία σξηζκέλσλ άιισλ απεθάζηζε ηελ θαηάιπζε
νίλνπ, θαη λνκίδνληαο πσο θξύβεη ηελ αξεηήλ ηνπ, ππνδνπιώζεθε ζην
πάζνο ηνπ.
5. Ερζξεύεηαη πνιιέο θνξέο ε θελνδνμία πξνο ηελ γαζηξηκαξγία θαη
αληηκάρνληαη γηα ηελ θαηνρή ηνπ άζιηνπ κνλαρνύ ζαλ λα πξόθεηηαη γηα
αγνξαζηό δνύιν. Η κελ γαζηξηκαξγία ηνλ σζεί ζηελ θαηάιπζε, ε δε
θελνδνμία ηνπ ζπληζηά ηελ επίδεημε ηεο αξεηήο ηνπ, αιιά ν ζνθόο
κνλαρόο ζα ηηο απνθύγε θαη ηηο δύν, δηώρλνληαο ζηελ θαηάιιειε ώξα
ηελ κία κε ηελ βνήζεηα ηεο άιιεο.
6. Όηαλ ε ζάξθα ζθξηγά, αο θπιάμσκε ηελ εγθξάηεηα παληνύ θαη
πάληνηε. Όηαλ δε εξεκεί – πξάγκα πνπ δελ πηζηεύσ όηη θαησξζώλεηαη
πξν ηνπ ηάθνπ – αο απνθξύςσκε ηελ εξγαζία καο.
7. Είδα ειηθησκέλνπο ηεξείο λα εκπαίδσληαη από ηνπο δαίκνλεο θαη λα
δίλνπλ επινγία ζηνπο λένπο, πνπ δελ εμεξηώλην πλεπκαηηθώο από
απηνύο, λα θαηαιύζνπλ ζε επίζεκν ηξαπέδη θξαζί θαη ό,ηη άιιν. Εάλ κελ
νη ηεξείο απηνί έρνπλ ελ Κπξίσ θαιή καξηπξία, αο θάλσκε κέηξηα
θαηάιπζε. Εάλ όκσο είλαη ακειείο, αο κε ιάβσκε θαζόινπ ππ’ όςηλ καο
ηελ επινγία ηνπο, θαη κάιηζηα εάλ ηύρε θαη καρώκεζαελαληίνλ ζαξθηθήο
ππξώζεσο.
8. Ελόκηζε ν ζεήιαηνο Επάγξηνο όηη έγηλε ζνθώηεξνο ησλ ζνθώλ θαη
ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερόκελν ησλ ιόγσλ ηνπ. Απαηήζεθε όκσο ν

Ιανοσάριος - Ιούνιος

2021 - Τεύτος 25ο

Σελίδα 8

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ηαιαίπσξνο θαη θάλεθε αλνεηόηεξνο ησλ αλνήησλ θαη ζε πνιιά άιια
δεηήκαηα θαη ζ’ απηό. Εδίδαμε: «Οζάθηο ε ςπρή επηζπκεί πνηθίια
θαγεηά, αο ζιίβεηαη κε άξηνλ κόλν θα ύδσξ». Είλαη δε ε πξνζηαγή ηνπ
απηή ζαλ λα πξνηξέπεηο έλα παηδί λ’ αλεβή κε έλα βήκα όιε ηε ζθάια.
Εκείο όκσο, αληηθξνύνληαο ηνλ νξηζκό ηνπ, σο εμήο νξίδνπκε: Όηαλ
επηζπκνύκε ηα δηάθνξα θαγεηά, δεηνύκε θάηη πνπ είλαη κέζα ζηε θύζε
καο. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν αο ρξεζηκνπνηήζσκε έλα ηέρλαζκα πξνο ηελ
πνιπκήραλε θνηιία, θαη κάιηζηα αλ δελ καο απεηιεί βαξύηαηνο πόιεκνο
ή δελ ππάξρεη πέλζνο ή θαλώλ γηα πξνεγνύκελεο ζνβαξέο πηώζεηο. Αο
θόςσκελ πξώηα ηα ιηπαξά, έπεηηα ηα εξεζηζηηθά θαη έπεηηα ηα εύγεπζηα.
9. Αλ ζνπ είλαη εύθνιν, δίδε ζηελ θνηιία ζνπ ηξνθή ρνξηαζηηθή θαη
επθνινρώλεπηε, ώζηε κε ηνλ ρνξηαζκό λα ηθαλνπνηήζσκε ηελ
αρόξηαζηε όξεμή ηεο, ελώ κε ηελ ζύληνκε ρώλεπζε λα ζσζνύκε από
ηελ ζαξθηθή πύξσζε ζαλ από κάζηηγα. Αο εμεηάζσκε, θαη ζα βξνύκε
πσο ηα πεξηζζόηεξα από ηα θαγεηά πνπ «θνπζθώλνπλ» εξεζίδνπλ ηελ
ζάξθα.
10. Να γειάο κε ηνλ δαίκνλα πνπ ζνπ ππνβάιιεη κεηά ην δείπλν λα
αθήζεο γηα ηελ επόκελε εκέξα ηνπο θαλόλεο ησλ πξνζεπρώλ ζνπ, δηόηη
ζα έιζε ε ελάηε ώξα ηεο επνκέλεο θαη δελ ζα έρεη ηεξεζεί ε ζπκθσλία
ηεο πξνεγνύκελεο.
11. Άιιε είλαη ε εγθξάηεηα πνπ αξκόδεη ζε όζνπο δελ έρνπλ δνθηκάζεη
κεγάιεο πηώζεηο θαη άιιε ζε όζνπο έρνπλ ππνπέζεη ζ’ απηέο. Οη κελ
πξώηνη έρνπλ σο γλώκνλα ηελ ζαξθηθή θίλεζε, νη δε δεύηεξνη
αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα κε ζθιεξόηεηα θαη αδηαιιαμία κέρξη ζαλάηνπ.
Καη ν κελ πξνζπαζνύλ λα δηαθπιάηηνπλ πάληνηε ηελ ζσθξνζύλε ηνπ
λνπ, ελώ νη δε εμεπκελίδνπλ ηνλ Θεόλ κε ηελ ζθπζξσπόηεηα ηεο ςπρήο
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θαη κε ηελ ζιίςε ηεο θαξδηάο.
12. Ο θαηξόο ηεο επθξνζύλεο θαη ηα παξαθιήζεσο ζηνλ ηέιεην κνλαρό
είλαη θαηξόο ακεξηκλίαο, ζηνλ αγσληζηή θαηξόο πάιεο θαη ζηνλ εκπαζή
είλαη

«ενξηή

ενξηώλ

θαη

παλήγπξηο

παλεγύξεσλ».

13. Όλεηξα γύξσ από ηξνθέο θαη θαγεηά ζπλαληώληαη ζηελ θαξδηά ησλ
γαζηξηκάξγσλ, θαη όλεηξα γύξσ από ηελ θόιαζε θαη ηελ Κξίζε
ζπλαληώληαη ζηελ θαξδηά ησλ κεηαλννύλησλ.
14. Κπξηάξρεζε ζηελ θνηιία ζνπ, πξηλ θπξηαξρήζεη απηή επάλσ ζνπ, θα
ηόηε ζα αλαγθαζζήο λα λεζηεύεο γεκάηνο θαηαηζρύλε. Απηό πνπ είπα ην
θαηαιαβαίλνπλ εθείλνη πνπ έπεζαλ ζηνλ αθαηνλόκαζην βόζξν. Όζνη
είλαη επλνύρνη (θαηά πλεύκα επλνύρνη – πξβι. Μαηζ.ηζ’ 12) δελ
εγλώξηζαλ ην ακάξηεκα απηό.
15. Αο πεξηθόςνπκε ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηιίαο κε ηελ ζθέςε ηνπ αησλίνπ
ππξόο. Μεξηθνί πνπ ππεηάγεζαλ ζ’ απηήλ έθζαζαλ ζηελ αλάγθε ζην
ηέινο λα απνθόςνπλ ηα κέιε ηνπ ζώκαηόο ηνπο, θαη απέζαλαλ έηζη
ζσκαηηθά

θαη

ςπρηθά.

Αο

εξεπλήζσκε,

θαη

νπσζδήπνηε

ζα

δηαπηζηώζσκε πσο ηα εζηθά καο λαπάγηα πξνέξρνληαη κόλν από ηελ
γαζηξηκαξγία.
16. Ο λνπο ηνπ λεζηεπηνύ πξνζεύρεηαη θαζαξά θαη πξνζεθηηθά, ηνπ δε
αθξαηνύο είλαη γεκάηνο από αθάζαξηεο εηθόλεο. Ο ρνξηαζκόο ηεο
θνηιίαο εμήξαλε ηηο πεγέο ησλ δαθξύσλ. Όηαλ όκσο απηή απεμεξάλζε,
εδεκηνύξγεζε ηα ύδαηα ησλ δαθξύσλ.
17. Εθείλνο πνπ πεξηπνηείηαη ηελ θνηιία ηνπ θαη αγσλίδεηαη λα ληθήζεη ην
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πλεύκα ηεο πνξλείαο, νκνηάδεη κε εθείλνλ πνπ πξνζπαζεί λα ζβήζεη
κεγάιε θσηηά κε ιάδη. Όηαλ ζιίβεηαη ε θνηιία, ηαπεηλνύηαη ε θαξδία.
Όηαλ όκσο δέρεηαη πεξηπνηήζεηο, ζεξηεύνπλ θαη αιαδνλεύνπλ νη
ινγηζκνί.
18. Εμέηαδε ηνλ εαπηόλ ζνπ ηελ πξώηε ώξα ηεο εκέξαο θαη ην κεζεκέξη
θαη ηελ ηειεπηαία πξν ηνπ θαγεηνύ, θαη ζα θαηαλπήζεηο έηζη ηελ σθέιεηα
ηεο λεζηείαο. Τν πξσί (πνπ δελ πεηλάο) νη ινγηζκνί ζθηξηνύλ θαη
πεξηπιαλώληαη εδώ θη’ εθεί, θαηά ηελ έθηε ώξα αηνλνύλ θάπσο, θαη θαηά
ην ειηνβαζίιεκα έρνπλ εληειώο ηαπεηλσζεί.
19. Θιίβε ηελ θνηιία θαη νπσζδήπνηε ζα θιείζεηο θαη ην ζηόκα, δηόηη ε
γιώζζα ηζρπξνπνηείηαη από ηα πνιιά θαγεηά. Να ππγκαρήο ζπλερώο
ελαληίνλ ηεο θαη λα επαγξππλήο ζπλερώο επάλσ ηεο. Εάλ εζύ θνπηάζεηο
νιίγν, ακέζσο θαη ν Κύξηνο ζε βνεζεί.
20. Όζν ρξεζηκνπνηνύληαη θαη καιαθώλνπλ νη αζθνί, ηόζν απμάλνπλ
ζηελ

ρσξεηηθόηεηα.

Όηαλ

όκσο

κείλνπλ

πεξηθξνλεκέλνη

θαη

αρξεζηκνπνίεηνη, ζα καδέςνπλ θαη δελ ζα ρσξνύλ ηόζν πνιύ.
21. Εθείλνο πνπ θαηαπηέδεη ηελ θνηιία κε πνιιά θαγεηά, επιάηπλε ηα
έληεξα, ελώ εθείλνο πνπ ηεο ελαληηώλεηαη, ηα εζηέλεπζε. Καη όηαλ απηά
εζηέλεπζαλ, δελ ρξεηάδνληαη πνιιά θαγεηά, νπόηε θαηά θπζηθό ηξόπν
καζαίλνπκε λα λεζηεύνπκε.
22. Η δίςα πνιιέο θνξέο εζηακάηεζε ηελ δίςα. Είλαη όκσο δπζρεξέο
θαη αθαηόξζσην κε ηελ πείλα λα πεξηθνπή ε πείλα. Όηαλ ζε ληθήζε ε
θνηιία, δάκαδέ ηελ κε ζσκαηηθνύο θόπνπο. Καη αλ απηό ζνπ είλαη
αδύλαην δηα ιόγνπο αζζελείαο, πάιεςε ελαληίνλ ηεο κε ηελ αγξππλία.
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Τσουκάρας Ευάγγελος
(Θεολόγοσ- Φιλόλογοσ)

Περί των Ψυχϊν
Η ψυχι δεν είναι « μζροσ » που μαηί με το ςϊμα ςυναποτελεί το ανκρϊπινο ον, αλλά δθλϊνει
ολόκλθρο τον άνκρωπο, εμψυχωμζνο από πνεφμα ηωισ. Για τθν ακρίβεια, θ ψυχι δεν κατοικεί
ςτο ςϊμα, αλλά εκφράηεται με το ςϊμα, που και αυτό, όπωσ και θ ςάρκα, δθλϊνει ολόκλθρο
τον άνκρωπο. Αν θ ψυχι, εξαιτίασ τθσ ςχζςεϊσ τθσ προσ το πνεφμα, δθλϊνει τθν πνευματικι
προζλευςθ του ανκρϊπου, θ « πνευματικότθτα » αυτι ριηϊνει βακειά μζςα ςτο ςυγκεκριμζνο
κόςμο, όπωσ μασ δείχνει θ ευρφτθτα αυτοφ του όρου. 1
Σφμφωνα με τθ διδαςκαλία τθσ Αγίασ Γραφισ και ιδιαίτερα τθσ Γεννζςεωσ, ο Θεόσ αφοφ
δθμιοφργθςε πρϊτα τον πνευματικό κόςμο, δθλαδι τουσ Αγγζλουσ και δεφτερο τον υλικό,
δθλαδι το ςφμπαν που μασ περιβάλλει, τρίτο και τελευταίο ζπλαςε τον άνκρωπο, ωσ τθν
κορϊνα όλθσ τθσ δθμιουργίασ.
Σφμφωνα με τθ Βϋ διιγθςθ τθσ Γενζςεωσ παριςτάνεται ο Θεόσ ωσ : «ἐμφυςῶν εἰσ τὸ πρόςωπον
αὐτοῦ πνοὴν ηωθσ, καὶ ἐγζνετο ὁ ἄνκρωποσ εἰσ ψυχὴν ηῶςαν ». 2
Το ότι ο Θεόσ ζπλαςε πρϊτα το ςϊμα και φςτερα του ζδωςε «πνοιν ηωισ» , δεν δθλϊνει δφο
διαφορετικζσ ενζργειεσ του Θεοφ, κατά διάφορα ςτάδια, αλλά μια ενιαία και χρονικά
αδιαίρετο, ζπλαςε δθλαδι ο Θεόσ πρϊτα άψυχο πλάςμα και ζπειτα το κατζςτθςε ψυχικό. 3
Πρζπει να επιςθμανκεί, ότι όπωσ όλοσ ο κόςμοσ ζτςι και ο άνκρωποσ δθμιουργικθκε
ελεφκερα, άρα είναι προιόν τθσ ελεφκερθσ βοφλθςθσ και ςοφίασ του δθμιουργοφ. Ο άνκρωποσ
δθμιουργικθκε με ιδιαίτερθ φροντίδα και μζριμνα, που δείχνει τθν ιδιαίτερθ αγάπθ και ςτοργι
του Θεοφ για αυτόν. Ενϊ τα άλλα ηϊα δθμιουργικθκαν μόνο με υλικά ςτοιχεία, ο άνκρωποσ
πλάςτθκε με ιδιαίτερθ φροντίδα με τθ ςυμμετοχι και των τριϊν προςϊπων τθσ Αγίασ Τριάδοσ,
κατϋ εικόνα και ομοίωςθ του Θεοφ. 4
Η ακαναςία τθσ ψυχισ είναι κεμελιϊδεσ δόγμα τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ και αποτελεί
ουςιϊδθ βάςθ και προυπόκεςθ του όλου οικοδομιματοσ τθσ χριςτιανικισ διδαςκαλίασ. Με τον
κάνατο του ανκρϊπου διαλφεται το ςϊμα ωσ υλικι ςφνκεςθ, ενϊ θ ψυχι εξακολουκεί να ηεί,
αφοφ είναι άυλοσ, πνευματικι και απλι ουςία.

1

Λεξικόν Βιβλικισ Θεολογίασ, ς.1021
Γζνεςισ, κεφάλαιο 2,7
3
Καρμίρθσ Ι, Δογματικι, ς.165
4
Καρμίρθσ Ι, Δογματικι, ς.166
2
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Στθ Παλαιά Διακικθ διδάςκεται ότι θ ψυχι του ανκρϊπου δθμιουργικθκε από τον Θεό
ακάνατθ. Ο λόγοσ του Θεοφ ποιιςωμεν κατ εικόνα

θμετζραν και κακ ομοίωςιν,

είναι

δθλωτικόσ τθσ ομοιότθτασ του ανκρϊπου προσ τον Θεό, όχι κατά το ςϊμα ι τθν μορφι, αλλά
κατά το πνεφμα, τθν ψυχι, θ οποία ζλαβε ςαν δϊρο από τον Θεό, το λογικό και τθν ακαναςία
τθσ, τισ δφο αυτζσ ιδιότθτεσ που διακρίνουν τον άνκρωπο από τα ηϊα. 5
Κατά τθν Μεταμόρφωςθ του Κυρίου πάνω ςτο όροσ ὤφκθςαν Mωυςὴσ καὶ Hλίασ μετ
Aυτοὺ ςυλλαλοφντεσ , που δείχνει τθν ςυνείδθςθ τθσ υπάρξεωσ των βιβλικϊν προςϊπων,
παρόλο που είχαν « εγκαταλείψει » προ αιϊνων τον παρόντα βίο και ότι οι ψυχζσ τoυσ είχαν
μείνει ακάνατεσ. Τθν αλικεια αυτι μακαίνουμε και από το ςτόμα του Κυρίου, όταν ζλεγχε τουσ
Σαδδουκαίουσ για τθν απιςτία τουσ ςτθν ακαναςία των ψυχϊν λζει: « οὐκ ενζγνωτε τὸ ρθκὲν
ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λζγοντοσ, ἐγὼ εἰμὶ ὁ Θεὸσ Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸσ Ἰςαὰκ καὶ ὁ Θεὸσ Οὐκ ἐςτὶν ὁ
Θεὸσ νεκρῶν ἀλλὰ ηϊντων ».6
Μετά τον κάνατο εκτόσ από τισ ψυχζσ των δικαίων ηουν και των αμαρτωλϊν, όπωσ διδάςκει ο
Χριςτόσ ςτθν παραβολι του Λαηάρου και του πλουςίου. Σφμφωνα με τθν παραβολι, ο δίκαιοσ
Λάηαροσ ηει « εν μακαριότθτι εισ τουσ κόλπουσ του Αβραάμ », ενϊ ο άδικοσ πλοφςιοσ «
υπάρχων εν βαςάνοισ οδυνόμενοσ εν φλογί ».
Μερική κρίση και η μέση κατάσταση των ψυχϊν
Μζςθ κατάςταςθ των ψυχϊν ονομάηεται ο χρόνοσ και θ κατάςταςθ από τθν ςτιγμθ του
κανάτου και τθσ κρίςεωσ κάκε ανκρϊπου μζχρι τθν κοινι ανάςταςθ όλων κατά τθ Δευτζρα
Παρουςία. Στθν μζςθ κρίςθ δεν γίνεται τζλεια απόφαςθ και ανταπόδοςθ του Κυρίου, γιατί το
τζλειο τθσ απολαφςεωσ ι τθσ κατακρίςεωσ κα γίνει οριςτικά και τελεςίδικα ςτθν Δευτζρα
Παρουςία. Στθν μζςθ κατάςταςθ οι ψυχζσ προγεφονται τθν ανταμοιβι ι τθν τιμωρία και οι
ψυχζσ των δικαίων πθγαίνουν ςτον παράδειςο, ενϊ οι ψυχζσ των αδίκων ςτθν κόλαςθ. 7
Οι ψυχζσ ςτθ μζςθ κατάςταςθ αφενόσ είναι αςϊματεσ, αφοφ τα ςϊματα αυτϊν κα
αναςτθκοφν κατά υπερφυςικό τρόπο κατά τθν Δευτζρα Παρουςία- και κα ενωκοφν με αυτζσαφετζρου ζχουν ςυνείδθςθ του Χριςτοφ που είναι ιατρόσ των ψυχϊν και των ςωμάτων και με
τθν ενανκρϊπιςι Του κεραπεφει τθν ψυχι δια τθσ ψυχισ Του, ενϊ δια τθσ ςαρκόσ Του
κεραπεφει τθν ςάρκα του ανκρϊπου. 8

5

Δθμθτρόπουλοσ Π, Θρθςκευτικι Ηκικι Εγκυκλοπαίδεια, τόμοσ 1, ς.504
Ματκαίοσ, ΚΒ, 31-32
7
Ανδροφτςοσ Χ. Δογματικι,ς. 415
8
Παπαδόπουλοσ Α. Θζματα Ιςτορίασ Δογμάτων, ς. 354
6
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Τζλοσ, οι ψυχζσ δεν πζφτουν ςε λικαργο, φπνο άνευ ςυνειδιςεωσ και αναμνιςεωσ, αλλά
απεναντίασ διατθροφν πλιρθ αυτοςυνειδθςία. Ζτςι ο πλοφςιοσ ςτθν παραβολι του φτωχοφ
Λαηάρου, ζχει ςυνείδθςθ του εαυτοφ του και τθσ καταςτάςεωσ του Άδθ και ότι ζχει πζντε
αδζλφια.9
Στθ μζςθ κατάςταςθ οι ψυχζσ των νεκρϊν εξακολουκοφν να ζχουν ςχζςθ με τουσ ηωντανοφσ
και να διατθροφν αυτόν τον δεςμό, που δεν μπορεί να διακόψει ο κάνατοσ, εφόςον ηωντανοί
και νεκροί αποτελοφν μζλθ του ενόσ ςϊματοσ του Χριςτοφ. 10
Όςον αφορά τθ ςχζςθ των ηωντανϊν και τθσ ςτρατευομζνθσ Εκλλθςίασ με τισ ψυχζσ των
νεκρϊν, παρατθροφμε ότι αυτι φαίνεται από τθν τζλεςθ των μνθμοςφνων. Η Εκκλθςία
μνθμονεφει τα κοιμθκζντα μζλθ τθσ ςε κάκε Θεία Λειτουργία και προςεφχεται αδιαλείπτωσ
προσ τον Θεό υπζρ αυτϊν.
Τζλοσ, όλεσ οι κρθςκείεσ αςχολικθκαν με το κζμα των ψυχϊν. Πολυάρικμεσ ιταν οι κεωρίεσ
που διατυπϊκθκαν ςχετικά με το πότε γεννιζται θ ψυχι, κακϊσ και με το πότε και εάν πεκαίνει.
Για παράδειγμα ο Πυκαγόρασ υποςτιριξε ότι θ ψυχι είχε κεικι προζλευςθ και ότι υπιρχε πριν
και μετά τον κάνατο. Ο Πλάτωνασ και ο Σωκράτθσ δζχονταν επίςθσ τθν ακαναςία τθσ ψυχισ,
ενϊ ο Αριςτοτζλθσ πίςτευε ότι θταν ακάνατο μόνο ζνα μζροσ τθσ ψυχισ, ο νοφσ.
Στθν αρχαία ελλθνικι κρθςκεία τεκμθριϊνεται θ πίςτθ ςτθν επιβίωςθ τθσ ψυχισ. Τα άφκονα
νεκρικά ςκεφθ, τα χρυςά προςωπεία,

διατθροφν τθ φυςιογνωμία του νεκροφ και

προυποκζτουν τθν πραγματικότθτα μιασ περαιτζρω ηωισ του νεκροφ και τθν χριςθ αυτϊν των
αντικειμζνων τα οποία είχε χρθςιμοποιιςει και αγαπιςει όταν ιταν ηωντανόσ. 11
Ο κάνατοσ είναι το πιο ςυνταρακτικό γεγονόσ τθσ ηωισ μπροςτά ςτο οποίο ο άνκρωποσ
ςτζκεται πάντοτε με δζοσ και τρόμο. Κάκε φάςθ τθσ ηωισ του, παιδικι θλικία, εφθβεία,
ωριμότθτα, γθρατείά, ςτθρίηεται ςτο κάνατο τθσ προθγοφμενθσ. Ο Χριςτόσ ωσ κφριοσ τθσ ηωισ
και του κανάτου, ςυνζτριψε με το κάνατό Του επάνω ςτο Σταυρό, τθν εξουςία του κανάτου και
θ Ανάςταςι Του, ζγινε προάγγελοσ για τθν ανάςταςθ όλων των νεκρϊν και τθν τελειωτικι νίκθ
κατά του κανάτου.
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Nilson M. Ιςτορία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Θρθςκείασ, ς.113
10

Ιανοσάριος - Ιούνιος

2021 - Τεύτος 25ο

Σελίδα 14

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

.

ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ
Ευχαριστούμε θερμα τον Σεβασμιωτατο Ποιμενάρχη μας
κ.κ. Δανιήλ,
που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και στήριξε την
έκδοση του Ψηφιακού Περιοδικού της Ενορίας μας.
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