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1.

Ο άνθρωπος σήµερα έχει αποστατήσει από το Θεό και από
την αλήθεια του Λόγου Του, προσέχοντας σε πνεύµατα πλάνης και
διδασκαλίες δαιµονίων «εµποδιζόντων τον γάµον (προσταζόντων)
ΑΠΟΧΗΝ ΒΡΩΜΑΤΩΝ, τα οποία ο Θεός έκτισε διά να µεταλαµβάνωσι
µετά ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθειαν» (Α’ Τιµόθεου ∆:1-5), µε αποτέλεσµα όταν νηστεύει δεν απέχει από το φαγητό,
αλλά αλλάζει είδος φαγητού. ∆εν τρώει ελαιόλαδο, αλλά ελιές,
σπορέλαιο και βαµβακέλαιο, δεν τρώει κρέας, αλλά χταπόδια και
καλαµαράκια, δεν τρώει αυγά, αλλά πανάκριβο αυγοτάραχο, κλπ.,
εµπαίζοντας µε αυτό τον τρόπο το Θεό. Αυτό δεν είναι «νηστεία»,
αλλά «αλλαξο-φαγία» και όχι µόνο αυτό αλλά ο ∆ιάβολος έχει
διαστρεβλώσει τα πάντα, του παρουσιάζει σαν «νηστίσιµα» και
«καθαρά» όσα ο Θεός είχε διατάξει τους Ισραηλίτες στην Παλαιά
∆ιαθήκη να µην τρώνε σαν «ακάθαρτα» και βλαβερά για την υγεία
του λαού Του (βλ. Λευιτικό ΙΑ΄). Μήπως αυτό είναι για προβληµατισµό;
Στην περίοδο της ΠΑΛΑΙΑΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ οι Ισραηλίτες είχαν τις «τακτικές» νηστείες (βλ. Λευιτικό Ις’ :24-30 /Ζαχαρίας Ζ:1-7, Η:19) και
τις «έκτακτες» νηστείες, όταν πέθαιναν επίσηµα πρόσωπα (Α΄
Σαµουήλ ΛΑ:13 /Β΄ Σαµ.Α:12), για να αποφύγουν κάποια συµφορά (Ιωνάς
Γ:5 /Εσθήρ ∆:1-17), σε παραµονές πολέµου (Κριτές Κ:26 /Β΄Χρονικών Κ:3 /Ιωήλ
Β:1-15), κλπ. Υπήρχαν και οι «ειδικές» νηστείες, λόγω σοβαρών

καταστάσεων, όπως του Μωϋσή και του Ηλία για 40 ηµέρες και
του ∆ανιήλ για 21 ηµέρες (βλ. Έξοδος Λ∆:28 /Α΄Βασιλέων ΙΘ:8 /∆ανιήλ Ι΄:2-3).
Στην περίοδο της ΚΑΙΝΗΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ βλέπουµε ότι ο
Ιησούς νήστεψε για 40 ηµέρες στην έρηµο (πριν αρχίσει τη δηµόσια
διακονία Του), χωρίς όµως να φάει τίποτα: «Και δεν έφαγεν ΟΥ∆ΕΝ
τας ηµέρας εκείνας» (Ματθαίος ∆:2). Ο Ιησούς ΝΗΣΤΕΥΕ και ΠΡΟΣΕΥΧΟΤΑΝ τις 40 αυτές ηµέρες για να προετοιµασθεί για το έργο που
θα άρχιζε σε λίγο. Μέσα στην Καινή ∆ιαθήκη δεν βλέπουµε πουθενά ο Ιησούς και οι απόστολοι να έχουν θεσπίσει συγκεκριµένες
ηµέρες νηστείας όπως γίνεται σήµερα από την κατεστηµένη
εκκλησία.

ο

Ο σκοπός και το νόηµα της νηστείας από τον 3 –4 αιώνα και
µετά µεταβλήθηκε ριζικά από τις διδασκαλίες των «ανθρωπίνων
εντολών και παραδόσεων» (Ματθαίος ΙΕ:3), µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος να προσέχει τον τύπο, το εξωτερικό φαινόµενο και όχι την
ουσία, για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να γίνεται νηστεία. Ο ίδιος ο
Ιησούς µιλώντας για τον ξεπεσµό του ανθρώπου είπε:
«∆εν µολύνει τον άνθρωπο το ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΝ εις το στόµα
(δηλαδή φαγητό ή νερό), αλλά το ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ εκ του στόµατος,
τούτο µολύνει τον άνθρωπον …Τα δε εξερχόµενα εκ του στόµατος, ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ, και εκείνα µολύνουσι τον
άνθρωπον. ∆ιότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισµοί πονηροί,
φόνοι, µοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευ-δοµαρτυρίαι, βλασφηµίαι.
Ταύτα είναι τα µολύνοντα τον άνθρωπο» (Ματθαίος ΙΕ:11, 18-19).

Ο άνθρωπος από τη µια µεριά νοµίζει ότι «νηστεύει»,
αλλάζοντας και όχι απέχοντας από το φαγητό και από την άλλη η
καρδιά του είναι γεµάτη µε πάθη. Αποτελεί συνηθισµένο φαινόµενο, όταν ο θρησκευόµενος άνθρωπος πάει στην εκκλησία για να
κοινωνήσει, αφού βέβαια έχει «...νηστέψει», να συµπεριφέρεται
απρεπώς (φωνάζει, σπρώχνει, βρίζει) για να εκτελέσει πρώτος τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Ο Θεός δεν θέλει ούτε τη νηστεία σου,
ούτε καµιά άλλη προσφορά από σένα, θέλει την αµαρτωλή καρδιά
σου, να την πάρει, να την καθαρίσει, να την αγιάσει και να βάλει
µέσα της το Πνεύµα Του, τότε και η νηστεία σου θα είναι ευπρόσδεκτη.

2. Η λέξη «νηστεία» είναι σύνθετη, προέρχεται από το αρνη-τικό
µόριο «νη» και το ρήµα «εσθίω», που σηµαίνει «δεν τρώ-γω»,
πλήρης αποχή από το φαγητό και όχι µερική ή αλλαγή φαγητού.
Αυτή είναι η µια προϋπόθεση, η άλλη είναι να συνο-δεύεται η
νηστεία πάντοτε µε προσευχή, για να είναι ευπρό-σδεκτη
ενώπιον του Κυρίου και να εισακούεται το αίτηµα ή το πρόβληµά
µας. Ο κάθε πιστός που έχει κάποιο πρόβληµα (οικο-γενειακό,
οικονοµικό, υγείας, κλπ), ή θέλει πνευµατική αύξηση και αγιασµό ή έχει
πνευµατικό πόλεµο µε τις πονηρές δυνάµεις και χρειάζεται δύναµη,
τότε ΝΗΣΤΕΥΕΙ και ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ. Νηστεύει χωρίς να φάει τίποτα,
όσες ηµέρες κρίνει ότι µπορεί (µία, δύο, ή περισσότερες). Στην εποχή
της Εσθήρ οι Ισραηλίτες νήστευαν τρία ηµερόνυχτα, χωρίς
φαγητό και νερό, για να τους ελευθερώσει ο Θεός από το διωγµό
που θα ερχόταν (Εσθήρ ∆:15-16). Ο ∆ανιήλ νήστευε τρεις ολόκληρες

εβδοµάδες (21 ηµέρες) για να του δώσει ο Θεός αποκάλυψη για τα
µέλλοντα γεγονότα (∆ανιήλ Ι΄:1-3). Η µεγάλη πλειοψηφία των πιστών
νηστεύει µία ή δύο ηµέρες, αλλά νηστεία που να συνοδεύεται
απαραίτητα από προσευχή:
• «…Ήτις (η προφήτις Άννα) δεν απεµακρύνετο από του ιερού, νύκτα και
ηµέραν, λατρεύουσα (τον Θεόν) εν ΝΗΣΤΕΙΑΙΣ και ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ….»

(Λουκάς Β:37).
•
•

«Τότε αφού ΕΝΗΣΤΕΥΣΑΝ και ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΣΑΝ, και επέθεσαν τας
χείρας επ’ αυτούς, απέστειλαν» (Πράξεις ΙΓ:3).
«ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΝΤΕΣ µε ΝΗΣΤΕΙΑΣ, αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον» (Πράξεις Ι∆:23).

πόν δεν θα µας κρίνει πότε θα φάµε ή πότε θα πιούµε, ή ποια
ηµέρα θα αφιερώσουµε στον Κύριο.

4.

Ο κάθε πιστός έχει ελευθερία για το πότε θα νηστεύει, αλλά
θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν πνευµατικοί νόµοι, που διέπουν τη νηστεία και πρέπει να τους εφαρµόζει, αλλιώς δεν γίνεται
η προσφορά και η θυσία του ευάρεστη από το Θεό:
(1)

προσέχει πως εκφράζεται, να µη θυµώνει, να αποφεύγει τις
αντιδικίες, να προσέχει τι βλέπει και τι ακούει και γενικά η ζωή του
την ηµέρα εκείνη να έχει κάτι διαφορετικό από τις άλλες ηµέρες.
(2)

3. Η Αγία Γραφή διδάσκει ρητά ότι η νηστεία πρέπει να γίνεται
µυστικά και όχι φανερά. Κατά συνέπεια, η καθιέρωση από τους
ανθρώπους συγκεκριµένων (φανερών) ηµερών, αργιών και εορτών
για νηστεία, είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ µε τη διδασκαλία του Ιησού, ο οποίος
κατακρίνοντας την τυπικότητα και την υποκρισία, είπε: «Και όταν
νηστεύετε, ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ, ως οι υποκριταί, ΣΚΥΘΡΩΠΟΙ, διότι αφανίζουν τα πρόσωπα αυτών διά να φανούν εις τους ανθρώπους ότι
νηστεύουν …Συ όµως, όταν νηστεύης ΑΛΕΙΨΟΝ την κεφαλήν σου,
και ΝΙΨΟΝ το πρόσωπόν σου, διά να µη φανής εις τους ανθρώανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλ’ εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ…»
(Ματθαίος ς΄:16-18). Και λίγο πριν πει αυτά τα λόγια ο Ιησούς είχε πει:
«Ας µη γνωρίζει η αριστερά σου τι κάµνει η δεξιά σου» (κεφ. ς΄:3).
Επειδή ο Ιησούς δεν καθιέρωσε τακτές ηµέρες νηστείας και
επειδή ο ίδιος και οι µαθητές Του νήστευαν µυστικά, ή δεν νήστευαν όταν οι άλλοι νήστευαν, οι γραµµατείς και οι φαρισαίοι
συχνά τους κατηγορούσαν γι’ αυτό (βλ. Μάρκος Β:18-20 /Ματθαίος ΙΑ:16-19,
Θ:14-15 /Λουκάς Ε:33-35 /κλπ.). Ο πιστός στην περίοδο της Καινής ∆ιαθήκης δεν έχει συγκεκριµένες ηµέρες που πρέπει να νηστεύει. Έχει
την ελευθερία να κρίνει ποια ηµέρα της εβδοµάδας θα αφιερώσει
στον Κύριο Ιησού για να Τον λατρέψει µε νηστεία και προσευχή και
σύµφωνα µε το Λόγο Του «κανείς δεν µπορεί να µας κρίνει για ΦΑΓΗΤΟ, ή για ΠΟΤΟ, ή για ΣΑΒΒΑΤΑ, κλπ», γιατί όλα αυτά είναι «σκιά
µελλόντων» (βλ. Κολοσσαείς Β:16-17). Το «Σάββατο» στην Παλαιά ∆ιαθήκη ήταν ηµέρα αγία και αφιέρωσης στο Θεό και σηµαίνει
«ανάπαυση», είναι τύπος της «κατάπαυσης του Θεού» (βλ. Εβραίους
∆΄). Στην Καινή ∆ιαθήκη «Σάββατο» είναι το «βάπτισµα του αγίου
Πνεύµατος», είναι η ανάπαυση του Θεού µέσα µας. Κανένας λοι-

Άγια και καθαρή ζωή, κατά την ηµέρα της νηστείας: Πρέπει να

Πνευµατική νηστεία: Πολλοί, όταν νηστεύουν, το βράδυ την

διακόπτουν και τρώνε ελαφρά. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι σταµατά και η πνευµατική νηστεία, οπότε µπορούµε να βλέπουµε στην
τηλεόραση όλη την αµαρτία, να αρχίζουµε τα σχόλια και τα κουτσοµπολιά και να φιλονικούµε µε την οικογένειά µας.
(3)

Η νηστεία είναι ηµέρα χαράς και όχι ταλαιπωρίας: Η νηστεία

δεν γίνεται για να υποφέρει ο άνθρωπος, ταλαιπωρώντας την ψυχή και το σώµα του κάποια ηµέρα. Η νηστεία πρέπει να φέρνει
στον πιστό χαρά και ευλογία, γιατί η «δύναµή µας είναι του Κυρίου
η χαρά». Νηστεία σηµαίνει καθαρή καρδιά και άγια ζωή. Αληθινή
νηστεία ενώπιον του Θεού είναι:
«Να λύνεις τους δεσµούς της κακίας, να διαλύεις τα βαριά
φορτία, να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευοµένους,
να συντρίβεις κάθε δεσµό, να διαµοιράζεις τον άρτο σου
εις τον πεινώντα, να δέχεσαι στην οικία σου άστεγους πτωχούς, να ντύνεις όταν βλέπεις τον γυµνόν….» (βλ.Ησαϊας ΝΗ:6-7).
Εάν εφαρµόσεις τη νηστεία που ο Κύριος λέγει, τότε γνώριζε
πως «ΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ θα λάµπει όπως η αυγή, και Η ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ
ταχέως θα βλαστήσει, και Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΟΥ θα προπορεύεται, και
Η ∆ΟΞΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ θα σε ακολουθεί, ΘΑ ΦΩΝΑΖΕΙΣ και Αυτός θα
σου απαντά…» (Ησαϊας ΝΗ:8-9).
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