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ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

πλάληεζηο δεθάηε πέκπηε:

Μεγάλη

Σεσσαρακοστή.

ΔΙΑΓΩΓΗ:
Πξό θαηξνῦ δηαβάζακε ζπλέληεπμη θαζεγεηνῦ Πξνιεπηηθῆο Ἰαηξηθῆο θαί Γηαηξνθῆο ὅπνπ κεηαμύ ηῶλ
ἄιισλ ἐηόληζε θαί ηά ἑμῆο: «Ὅπσο θαίλεηαη ἀπό ηή δηαρξνληθή παξαηήξεζη δηά κέζνπ ηῶλ αἰώλσλ, ἡ λεζηεία
ἐπηδξᾶ ζεηηθά ζηήλ ςπρηθή θαί ζσκαηηθή ὑγεία ηῶλ ἀλζξώπσλ. (…) ηό Παλεπηζηήκην ἔρνπκε ηώξα ἕλα
ἐξεπλεηηθό πξόγξακκα, πνύ ζπκκεηέρνπλ 60 ἐζεινληέο πνύ λεζηεύνπλ ζύκθσλα κέ ηά ὅζα ὁξίδεη ἡ ξζόδνμε
θθιεζία θαί 60 πνύ δέλ λεζηεύνπλ. Ἡ παξαθνινύζεζηο ηῶλ ἀηόκσλ αηῶλ γηά ἕλα ρξόλν κᾶο ἔδσζε πνιύ
ἐλδηαθέξνληα ζηνηρεῖα. Ὅινη νἱ δεῖθηεο γείαο ηῶλ ἀηόκσλ πνύ λεζηεύνπλ εἶλαη πνιύ θαιύηεξνη ζέ ζύγθξηζη κέ
αηνύο πνύ δέλ λεζηεύνπλ». Καί ἀθόκε ζπληζηᾷ: «Ἡ ἐπηινγή ηῶλ λεζηήζηκσλ θαγεηῶλ πξέπεη λά ζπλνδεύεηαη
ἀπό πεξηνξηζκνύο ὅζνλ ἀθνξᾶ ηίο πνζόηεηέο ηνπο». Λνηπόλ: 
 Σά ζηνηρεῖα ηῆο ἔξεπλαο ηνῦ εἰδηθνῦ θαζεγεηνῦ ηῆο Ἰαηξηθῆο εἶλαη ἐληππσζηαθά θαί πνιύ ἀμηόινγα.
  ιαόο καο ιέγεη:  Ἐγκράτεια καί γύμνασις καί τῆς τροφῆς λιτότης
καί ἔγερσις ἑωθινή, εἶναι μακροβιότης!

κεῖο ηί θάλνπκε; 
 Πᾶκε ζηό 49ν βηβιίν ηῆο Παιαηᾶο Δηαζήθεο,  «Δαληήι». θεῖ ζά δήζνπκε ηό ζέκα ηῆο λεζηείαο.
ΓΙΗΓΗΙ:

( Γαληήι θεθ. α΄ ζηίρ. 1-21)

Δἰο αηό ηό θεθάιαην ἔρνπκε: α) Σήλ ἅισζηλ ηῆο Ἱεξνπζαιήκ ἀπό ηόλ Ναβνπρνδνλόζνξα (ζηίρ. 1-2). β) Σνύο εγελεῖο Ἰνπδαίνπο λένπο, νἱ
ὁπνῖνη εἰζάγνληαη εἰο ηήλ Βαβπισληαθήλ αιήλ (ζηίρ. 3-5). γ) Τήλ ζηαζεξόηεηα ηνῦ Δαληήι θαί ηῶλ ἄιισλ ηξηῶλ λέσλ εἰο ηήλ
παξάδνζηλ θαί ηά ἤζε ηῶλ παηέξσλ ηνπο (ζηίρ. 6-16). θαί δ) Τόλ Θεόλ, ὁ ὁπνῖνο ἀκείβεη πινπζίσο ηνύο ηέζζεξηο πηζηνύο λένπο
(ζηίρ. 17-21).

Σό (606-605 π.Υ.) ὁ βαζηιηᾶο ηῆο Βαβπιῶλνο, Ναβνπρνδνλόζνξ, ἐπνιηόξθεζε ηό βαζίιεην ηνῦ Ἰνύδα θαί
ηήλ Ἱεξνπζαιήκ, ἐλίθεζε ηνύο Ἰζξαειίηεο θαί ἐπῆξε πνιινύο αἰρκαιώηνπο καδί ηνπ είο ηήλ Βαβπιῶλα. Ἀλάκεζα
ηνπο ἦζαλ θαί λένη, πνύ εἶραλ βαζηιηθή θαηαγσγή θαί δηεθξίλνλην γηά ηά πξνζόληα ηνπο. Οἱ λένη αηνί ἦζαλ ηά
ηξόπαηα ηῆο κεγάιεο λίθεο θαί δπλάκεσο ηνῦ βαζηιηᾶ, ἀιιά θαί ὅκεξνη ζηά ρέξηα ηνπ, δηόηη νἱ γνλεῖο ηνπο πνύ
παξέκεηλαλ εἰο ηήλ Ἰνπδαίαλ, δέλ ζά ηνικνῦζαλ λά ἐπαλαζηαηήζνπλ θαηά ηῶλ Βαβπισλίσλ, θνβνύκελνη γηά ηήλ
δσή ηῶλ παηδηῶλ ηνπο.  Ναβνπρνδνλόζνξ ὅκσο ἔβαιε θαί θάηη ἄιιν ζηό κπαιό ηνπ. θέθζεθε λά ηνύο
ἐθπαηδεύζῃ θαί λά ηνύο κνξθώζῃ, ὥζηε λά εἶλαη ρξήζηκνη γηά ηήλ αιή ηνπ θαί ηό βαζίιεηόλ ηνπ.
Ἀκέζσο βγάδεη κηά δηαηαγή λά δηαιέμνπλ ὅινπο ηνύο ἔμππλνπο θαί δπλαηνύο λένπο θαί λά ηνύο θέξνπλ
ζηά ἀλάθηνξά ηνπ.Ὅπσο δηέηαμε ὁ βαζηιηᾶο, ἔηζη θαί ἔγηλε. καδεύηεθαλ ζηήλ πξσηεύνπζα θαί ἐγθαηεζηάζεθαλ
ζηό παιάηη νἱ θαιύηεξνη λένη ἀπό ὄιν ηό θξάηνο. Μεηαμύ αηῶλ, πνύ εἶρε ἐθιέμεη ὁ ἀξρηεπλνῦρνο ηνπ, ὁ Ἀζθαλέδ,
ἦηαλ θαί ηέζζεξηο λένη, γόλνη ηῆο βαζηιηθῆο νἰθνγέλεηαο ηνῦ Ἰνπδα, νἱ Δαληήι, Ἀλαλίαο, Ἀδαξίαο θαί Μηζαήι.
Βεβαίσο πνιινί ζά ηνύο ἐδήιεπαλ, δηόηη αηνί ζά δνῦζαλ ζηό παιάηη θαί ζά ἔηξσγαλ θαί ζά ἔπηλαλ ὅ,ηη θαί ὁ
βαζηιηᾶο, ἀιιά ηά πξάγκαηα δέλ ἦηαλ ηόζν εράξηζηα γη’ αηνύο. Γηαηί;
Γηόηη κέζα ηνπο θξαηνῦζαλ γεξά ηήλ πίζηη ζηόλ ἀιεζηλόλ Θεόλ. Ἤζειαλ λά «φυλάττουν τίς ἐντολές»
πνύ ἔγξαθε ὁ Μσζατθόο λόκνο. Μπνξεῖ λά  ἔραζαλ ἀθνπζίσο ηά ὀλόκαηά ηνπο (ηνύο ἔδσζαλ ὀλόκαηα βαβπισληαθά)
θαί ηνύο ηίηινπο ηνπο ὡο κέιε ηῆο Ἰνπδατθῆο αιῆο, κπνξεῖ λά  ἐδέρνλην ηήλ παηδεία πνύ ηνύο ἐδίδεην ( δέλ
ηνύο ἔβιαπηε ζέ ηίπνηε, ἀπ’ ἐλαληίαο κάιηζηα ἐβειηίσλαλ ηήλ ζέζη ηνπο), ἀιιά δέλ ἤζειαλ γηά θαλέλα ιόγν λά ράζνπλ ηήλ
ἀξιοπρέπειαν θαί ηήλ τιμή ηνπο ὡο Ἰζξαειῖηεο, δειαδή ὡς μέλη τοῦ λαοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἦζαλ
αἰρκάισηνη ζσκαηηθῶο, δέλ ἠκπνξνῦζαλ λά ἀιιάμνπλ ηήλ πνξεία ηῶλ πξαγκάησλ. Ὅκσο ἔπξεπε λά κείλνπλ
ἐιεύζεξνη ςπρηθῶο. Ἔπξεπε λά παξακείλνπλ ζηαζεξνί εἰο ηήλ πίζηηλ ηῶλ παηέξσλ ηνπο.
Καί παξέκεηλαλ! Γηά ιόγνπο ζπλεηδεζηαθνύο, θαί ὄρη ἀπό θαλαηηζκό ἤ ξαηζηζκό νἱ ηἐζζεξηο λένη ἔιαβαλ
ζηαζεξή ἀπόθαζη λά κή ἁκαξηήζνπλ, ἱθαλνπνηνῦληεο ηίο ἐπηζπκίεο θαί ηήλ ιαηκαξγίαλ ηνπο κέ ηά πινύζηα θαί
εὔγεζηα θαγεηά ηῆο βαζηιηθῆο ηξαπέδεο. Λνηπόλ, θάηη ἔπξεπε λά θάλνπλ θαί κάιηζηα ζύληνκα.
Καί ηό ἔθαλαλ!  Γαληήι πεγαίλεη εἰο ηόλ ἀξρηεπλνῦρν, θαί ηόλ παξαθαιεῖ λά ἐπηηξέςῃ αηόο θαί νἱ ηξεῖο
ζπκπαηξηῶηεο ηνπ, Ἀλαλίαο, Ἀδαξίαο θαί Μηζαήι, λά κή ηξῶλε ἀπό ηά θαγεηά ηῆο βαζηιηθῆο ηξαπέδεο γηά λά κή
«κνιπλζνῦλ». Γειαδή, λά κήλ ηξῶλε θαγεηά «κεκωλυμένα ὑπό τοῦ (Μωσαϊκοῦ) νόμου», θαγεηά πνύ
ἀπεγόξεπε ἡ ζξεζθεία ηνπο.
 ἀξρηεπλνῦρνο, δειώλνληαο ηόλ θόβνλ ηνπ πξόο ηόλ βαζηιηᾶ, ηνῦ ἀπαληᾶ. Αηόο θαζώξηζε ηό θαγεηό
θαί ηό πνηό ζαο. άλ ἰδῇ ηά πξόζσπά ζαο ἀδύλαηα θαί ρισκά ἀπό ηήλ λεζηεία, ἐλ ζπγθξίζεη πξόο ηά πξόζσπα
ηῶλ ἄιισλ παηδηῶλ, ηῶλ ζπλνκηιήθσλ ζαο, ζά γίλεηε ἡ αἰηία λά θνλεπζῶ, λά ράζσ ηό θεθάιη κνπ.
Ὅκσο ὁ Γαληήι, παηδηά, δέλ ζηακαηᾶ ηήλ πξνζπάζεηά ηνπ. Βιέπνληάο ηνλ θνβηζκέλν, θαηαθεύγεη ζέ
θαηώηεξν αιηθό, ηόλ Ἀκειζάδ, πνύ ὁ ἀξρηεπλνῦρνο ηόλ εἶρε ὁξίζεη θεδεκόλα ηνπο. Σόλ παξαθαιεῖ θαί ηνῦ δεηᾶ
λά ηνύο δνθηκάζῃ, ἱθαλνπνηῶληαο ηό αἴηεκά ηνπο κόλν γηά δέθα ἡκέξεο. Νά ηνύο δίλῃ δειαδή λά ηξῶλε κόλνλ
ὄζπξηα θαί λά πίλνπλ ὄρη θξαζί, ἀιιά λεξό. έ δέθα ἡκέξεο λά ζπγθξίλῃ ηά πξόζσπά ηνπο κέ ηά πξόζσπα ηῶλ
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ἄιισλ παηδηῶλ, πνύ ζά ηξώγνπλ ἀπό ηήλ βαζηιηθή ηξάπεδα θαί ζύκθσλα κέ ηίο δηαπηζηώζεηο πνύ ζά θάλῃ λά
ἐλεξγήζῃ.  Ἀκειζάδ, ἦηαλ θαιόο ἄλζξσπνο, ηόλ θώηηζε ὁ Θεόο θη ἐδέρζε ηήλ ζπκθσλία πνύ ηνῦ ἐπξόηεηλε ὁ
Γαληήι. καγείξεπε ινηπόλ γη’ αηνύο ρσξηζηά. Μεηά ηίο δέθα ἡκέξεο ηῆο δνθηκαζίαο, ὁ Ἀκειζάδ εἶδε πώο ηά
ἀπνηειέζκαηα ἦηαλ ἐληππσζηαθά. Οἱ λένη αηνί ἦζαλ γηέζηεξνη θαί δπλαηώηεξνη ἀπό ηνύο ἄιινπο, ἔηζη δέλ εἶρε
θακκία ἀληίξξεζη πιένλ θαί ζπλέρηζε λά ηνύο δίλῃ ηίο ηξνθέο πνύ ηνῦ εἶραλ δεηήζεη. ηά ηξία ρξόληα ηῆο
ἐθπαηδεύζεσο νἱ εζεβεῖο αηνί λένη δέλ παξέβεζαλ νὔηε κία ἡκέξα ηήλ ἐληνιή ηῆο ζξεζθείαο ηνπο.
Κη ὁ Θεόο ηνύο ειόγεζε. Δἶραλ ζαπκαζηή ἐπίδνζη εἰο ηά γξάκκαηα.Ἦηαλ βέβαηα θαί νἱ ἴδηνη κειεηεξνί,
ἔμππλνη, ἱθαλνί. Ἀιι’ ὅια αηά ηά ηάιαληα θαί ἡ ἐληππσζηαθή πξόνδνο πνύ παξνπζίαδαλ ἦηαλ δῶξα ηνῦ Θενῦ
«ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεός» (ζηίρ. 17). Σνύο ἔδσζε ζύλεζη θαί θξόλεζη, ὥζηε λά θέξσληαη ζσζηά θαί ἐμππλάδα,
ἱθαλόηεηα θαί πξόνδν ζηά ραιδατθά (βαβπισληαθά) γξάκκαηα θαί ηήλ βαβπισληαθή ζνθία.
Ὅηαλ πέξαζε ὁ θαηξόο ηῆο ἐθπαηδεύζεσο, ὅινη νἱ λένη ὡδεγήζεζαλ ἐλώπηνλ ηνῦ βαζηιηᾶ γηά λά δηαιέμῃ ηνύο
θαιπηέξνπο. Καλέλαο δέλ εξέζε ὅκνηνο πξόο ηνύο Γαληήι, Ἀδαξία, Ἀλαλία θαί Μηζαήι. Ἦηαλ οἱ καλύτεροι! Καί
πξνζειήθζεζαλ ἀκέζσο ζηό πξνζσπηθό ηνῦ ζηελνῦ πεξηβάιινληνο ηνῦ βαζηιηᾶ!
ηή ζπλέρεηα ζέ θάζε δήηεκα ζνθίαο θαί ἐπηζηήκεο, πνύ ηνύο ἐμήηαζε, ἦηαλ δέθα θνξέο θαιύηεξνη θαί
ἀλώηεξνη ἀπό ηνύο ζνθσηέξνπο ηνῦ θξάηνπο ηνπ, γη’ αηό θαί ζύληνκα ηνύο πξνήγαγε ζέ ἄξρνληεο.

* * *
 Υξηζηηαλόο, πνύ ἀγσλίδεηαη ἔρνληαο ζύλζεκα ηνπ  «θέλω καί μέ τήν βοήθεια τοῦ
Παντοδυνάμου θά νικήσω», ἔρεη ηήλ βνήζεηα ηνῦ Κπξίνπ καο, θαί ληθᾷ ηίο ἀδπλακίεο ηνπ.  ἀπόζηνινο Παῦινο
ἐηόληδε: «πάληα ἰζρύσ ἐλ ηῷ ἐλδπλακνῦληί κε Χξηζηῷ» (Φηιηπ. δ΄ 13).
Σέηνηνη ἄλζξσπνη ἰζρπξᾶο βνπιήζεσο ἧηαλ νἱ ζεκεξηλνί καο ηέζζεξηο λένη. ιᾶηε λά ηό ζπδεηήζνπκε.

Ποιά διαταγή εἶχε δώσει ὁ βασιλιᾶς γιά τό φαγητό τῶν νέων πού εἶχε στό παλάτι του; Γιατί;
Ἔηζη! Θά ἔηξσγαλ ηά ἴδηα θαγεηά πνύ ζά ἔηξσγε θαί ὁ ἴδηνο θαί ζά ἔπηλαλ ἀπό ηό δηθό ηνπ θξαζί .Ἡ
ρνξεγία ηξνθῆο θαί θξαζηνῦ ἀπό ηή βαζηιηθἠ ηξάπεδα ἦηαλ δεῖγκα ηῆο γελλαηνδσξίαο ηνπ. Ἄλ θαί ἦηαλ αἰρκάισηνί
ηνπ, ηνύο κεηερεηξίδεην κέ ἀμηνπξέπεηα θαί ηηκή. πί πιένλ ἤζειε λά κή ηνύο ιείπῃ ηίπνηε, ηό ὁπνῖν ζά ηνύο ἦηαλ
ἀπαξαίηεην γηά ηήλ ἀληηκεηώπηζη ηῆο ἐληαηηθῆο ηξηεηνῦο δνθηκαζίαο, ἀγσγῆο θαί ἐθπαηδεύζεώο ηνπο.

Ἐφαρμόσθηκε τό πρόγραμμα ἀπό ὅλους τούς νέους;
Ὄρη, βέβαηα!  Γαληήι δήηεζε ὁ ἴδηνο θαί νἱ ηξεῖο ζπκπαηξηῶηεο ηνπ « εἰ δυνατόν λαθεῖν», ἐάλ εἶλαη
δπλαηόλ λά ἀγλνεζνῦλ, λά ἐμαηξεζνῦλ ηνῦ πξνγξάκκαηνο. Οἱ ιόγνη;  Ὑπῆξραλ θαγεηά πνύ ηά ἀπεγόξεπε ἡ
ζξεζθεία ηνπο.  Γηά λά κή ἁκαξηήζνπλ, ἱθαλνπνηνῦληεο ηήλ ιαηκαξγίαλ ηνπο κέ ηά πινύζηα θαί εὔγεζηα θαγεηά
ηῆο βαζηιηθῆο ηξαπέδεο.  ζεσξνῦζαλ ἀπξεπέο λά δηαζθεδάδνπλ θαί λά δνῦλ βαζηιηθά, (ἄλ θαί εἶραλ βαζηιηθή
θαηαγσγή) ηήλ ζηηγκή πνύ ἐηαπεηλώζεθαλ ηόζν. Ἦηαλ αἰρκάισηνη θαί πίζηεπαλ: Ὅηαλ ὁ Θεόο παξαρσξῇ λά
ηαπεηλνύκεζα, πξέπεη λά ηαπεηλνύκεζα. δνῦζαλ εἰο ηήλ αἰρκαισζίαλ κέ εζέβεηα θαί θόβν Θενῦ θαί γη’ αηό
ἦηαλ πνιύ ἀγαπεηνί εἰο ηόλ Θεό.

Τί φανερώνει ἡ πρότασίς τους νά δοκιμασθοῦν γιά 10 ἡμέρες; Καί τί τό ἀποτέλεσμα;
«Πνιιή ἡ παξξεζία, κεγίζηε ἡ πξνζπκία, πνιιή ἡ ζύλεζηο, κεγάιε ἡ πίζηηο», γξάθεη ὁ Ἰ. ὁ Υξπζόζηνκνο.
Αηό εἶλαη, παηδηά! Σό ἀπνηέιεζκα ηῆο δνθηκαζίαο ὠθείιεην ζηήλ «ἐγθξάηεηά» ηνπο, θπξίσο ὅκσο ζηή
«ράξη θαί ηήλ εὐινγία» πνύ ηνύο ἔδσζε ὁ Θεόο. Ἀπεδείρζε ὅηη «νὐθ ἐπ’ ἄξηῳ κόλῳ δήζεηαη ἄλζξσπνο»
(Μαηζ. δ΄ 4). Ὅηαλ ηό εἴπῃ ὁ Θεόο, θαί ρσξίο ηξνθή ἀθόκε ζά δήζῃ ὁ ἄλζξσπνο.

Τί ἐχάριζε ἡ «ἐγκράτεια», αὐτή ἡ μεγάλη ἀρετή στούς νέους ἐκείνους;
σζηά! Σνύο ἐβνήζεζε λά ἔρνπλ θαζαξή ζθέςη, γεία, αηνέιεγρν θαί αηνθπξηαξρία. Καί ηνύο ὥπιηδε
κέ  ζέιεζη, ἡξστζκό, ἀληνρή θαί πλεῦκα αηνζπζίαο, ὥζηε λά πνκείλνπλ ἀξγόηεξα, κέ ηήλ βνήζεηα ηνῦ Θενῦ,
ηή θσηηά ηῆο θακίλνπ θαί ηήλ ἀγξηόηεηα ηῶλ ιεόλησλ.

Γιατί τόση χάρι καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό;
Μάιηζηα! Δζέβεηα θαί θηινζεΐα κᾶο δεηεῖ ὁ Θεόο. Οἱ λένη καο δέλ ἔθαλαλ θακκία πνρώξεζη εἰο ηά
ζέκαηα ηῆο πίζηεσο θαί ὁ Θεόο ηνύο ἀπνδεκηώλεη γηά ηήλ ἀθεξαηόηεηα, πηζηόηεηα θαί εζύηεηά ηνπο.

Ἄς δοῦμε ὅμως τί εἶναι 

Νηστεία,

* * *
ποιός τήν ἐθέσπισε καί τί λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶλαη ἡ ἀπνρή ἀπό ὡξηζκέλεο ηξνθέο πνύ ἐπηβἀιιεη ἡ Ἐθθιεζία ζέ θαζσξηζκέλεο ἡκέξεο.
 ζεζπίζζε ἀπό ηόλ ἴδην ηόλ Θεό. Ἦηαλ ἡ πξώηε ἐληνιή πνύ ἔδσζε ζηνύο πξσηνπιάζηνπο. Σνύο εἶπε λά κὴλ
θᾶλε ἀπὸ ηὸλ ἀπαγνξεπκέλν θαξπό. Καηέιπζαλ ὅκσο ἐθεῖλνη ηὴλ λεζηεία θαὶ ἐγλώξηζαλ ηὸλ ζάλαην.
 Καί ἔξρεηαη ὁ λένο Ἀδάκ, ὁ «Κύξηόο» καο θαί ηήλ δηδάζθεη κέ ηό παξάδεηγκά ηνπ. Νεζηεύεη ὁ ἴδηνο 40 ἡκέξεο
θαὶ λύθηεο ζηήλ ἔξεκν, πξὶλ ἀξρίζεη ηὴλ δεκόζηα δξᾶζη Σνπ. Ἀιιά θη ἀξγόηεξα κᾶο κηιάεη πνιιέο θνξὲο πεξί
λεζηείαο. Υαξαθηεξηζηηθά εἶλαη ηὰ ιόγηα πνὺ εἶπε ζηνύο καζεηὲο Σνπ κπξνζηὰ ζηό ζειεληαδόκελν λέν:
«Σνῦην ηὸ γέλνο ἐλ νδελὶ δύλαηαη ἐμειζεῖλ εἰ κή ἐλ ἐλ πξνζεπρῇ θαὶ λεζηείᾳ» (Μάξθ. ζ’ 29).
  Ἱεξὸο Υξπζόζηνκνο πξνηξέπεη ηνὺο πηζηνὺο λά ἀγαπνῦλ ηὴλ λεζηεία. Mάιηζηα δέ πξνβάιιεη παξαδείγκαηα
ἁγίσλ πξνζώπσλ, πνὺ ἡ λεζηεία ηνὺο ἔθεξε θνληὰ ζηό Θεό. «Οἱ πξνθῆηεο ηῆο Παιαηᾶο Γηαζήθεο, Μσπζῆο θαὶ
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Ἠιίαο, ιακπξνὶ θαὶ κεγάινη θαὶ κέ πνιιὴ παξξεζία ζηό Θεό, ὅηαλ ἐπξόθεηην λά πξνζέιζνπλ θαὶ λά ζπλνκηιήζνπλ
καδί Σνπ, θαηέθεπγαλ ζ’ αηὴλ ».
  Ἅγηνο Ἰσάλλεο ηῆο Κιίκαθνο ιέγεη: Ἡ λεζηεία δηώρλεη ηὶο θαθὲο ζθέςεηο. Δἶλαη «θύρα ἐλέους». Δἶλαη ἡ ζύξα
ηνῦ παξαδείζνπ.
 Καί ὁ Μέγαο Βαζίιεηνο κᾶο ιέγεη.
«Ἡ λεζηεία πξνζηαηεύεη ηὰ λήπηα, ζσθξνλίδεη ηνὺο λένπο, θάλεη ζεβάζκηνπο ηνὺο γέξνληεο. Γηά ηίο
γπλαῖθεο εἶλαη ὁ πηὸ θαηάιιεινο ζηνιηζκὸο θαὶ γη’ αηνὺο πνὺ βξίζθνληαη ζηήλ ἀθκὴ ηῆο ἡιηθίαο, εἶλαη ηὸ ραιηλάξη.
πηβάιιεη ζηγὴ ζηίο ἄηαθηεο θσλὲο θαὶ θξαπγέο, ἐμνξίδεη ηνὺο δηαπιεθηηζκνὺο θαὶ ηίο δηακάρεο, ἀπνκαθξύλεη ηὴλ
θαηάθξηζη θαὶ ηὸ θνπηζνκπνιηό».
 ρξηζηηαλὸο δέλ λεζηεύεη γηά λά ηὸλ δνῦλ νἱ ἄλζξσπνη θαὶ λά ηὸλ ζαπκάζνπλ, νὔηε γηά λά ἱθαλνπνηήζῃ
ἐγστζηηθὰ ηὸλ ἑαπηὸλ ηνπ.  Κύξηνο κᾶο ηὸ εἶπε θαζαξά, πῶο πξέπεη λά γίλεηαη ἡ λεζηεία.
« Σὺ δὲ λεζηεύσλ ἄιεηςαί ζνπ ηὴλ θεθαιὴλ θαὶ ηὸ πξόζσπόλ ζνπ λίςαη, ὅπσο κὴ θαλῇο ηνῖο
ἀλζξώπνηο λεζηεύσλ, ἀιιὰ ηῷ παηξί ζνπ ηῷ ἐλ ηῷ θξππηῷ, θαὶ ὁ παηήξ ζνπ ὁ βιέπσλ ἐλ ηῷ θξππηῷ
ἀπνδώζεη ζνη ἐλ ηῷ θαλεξῷ». (Μαηζ. ζη’ 17-18)
Πνηό ζά πξέπεη, κεηά ἀπό ὅια αηά πνύ ζπδεηήζακε, λά εἶλαη ηό ζύλζεκά καο;
ΤΝΘΗΜΑ: « Ἡ λεζηεία κᾶο θάλεη ἐγθξαηεῖο, πεηζαξρηθνὺο θαὶ εεξγεηηθνύο ».
Γπζηπρῶο ὅκσο, παηδηά, νἱ πεξηζζόηεξνη δέλ πξνζέρνπκε θαί ἔηζη πέθηνπκε ζηό ἁκάξηεκα ηῆο
ιαηκαξγίαο. Γειαδή ὅ,ηη βξνῦκε ηό ηξῶκε, ρσξίο λά ζθεθζνῦκε, κήπσο εἶλαη Σεηάξηε ἤ Παξαζθεπή θαί δέλ
πξέπεη λά θᾶκε ἤ ηξῶκε θξπθά ηό θαγεηό ἤ ηό γιπθό… Ἔηζη ἡ πξώηε θαθία, ἡ ιαηκαξγία, κᾶο ζπξώρλεη ζέ
δεύηεξε θαθία, ζηήλ θιεςηά. Γηά λά δηθαηνινγήζνπκε δέ ἔπεηηα ηήλ θιεςηά, ἀξρίδνπλ ηά ςέκκαηα, θη ἔηζη ηό θαθό
πνιιαπιαζηάδεηαη. Σί πξέπεη ινηπόλ λά θάλνπκε; Νά ἀθνινπζήζνπκε ηό παξάδεηγκα ηῶλ ηεζζάξσλ λέσλ καο;
Καί κέ πνηά ιόγηα ηώξα ζά δεηήζνπκε ηήλ βνήζεηα ηνῦ Οξαλίνπ Παηέξα καο;
ΠΡΟΔΤΥΗ:
«Παληνδύλακε Κύξηε, ζέ εὐραξηζηνῦκε γηά ὅιεο ηίο δσξεέο θαί ηίο εὐινγίεο
ζνπ θαί ζέ παξαθαινῦκε, βνήζεζέ καο λά κή θπξηεπώκεζα ἀπό θακκία θαθή ἐπηζπκία.
Ἀπάιιαμέ καο ἀπό ηήλ ιαηκαξγία θαί δῶζε καο ηήλ ἐγθξάηεηα. Ἀκήλ».
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ. Παιαηά Γηαζήθε ( Γαληήι).  Παξάθιεηνο. ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Πξόο ηήλ ΝΙΚΗΝ. Λπδία.
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