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Ἡ νομοθετημένη νηστεία 
τοῦ Παραδείσου

«Ἀρχαῖον δῶρον ἡ νηστεία· οὐ παλαιούμενον 
καί γηράσκον, ἀλλά ἀνανεούμενον 

ἀεί καί εἰς ἀκμήν ἐπανανθοῦν»629

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Νηστεία εἶναι ἡ πνευματική μέθοδος, ὁ τρόπος, ἡ ὁδός, 
τό σύστημα πού μᾶς ὀδηγεῖ στή ζωή τοῦ Θεοῦ. Ἡ μέθο-
δος παράγεται ἀπό τό ρῆμα μεθοδεύω καί σημαίνει ὁδεύω 
μετά ἀπό κάποιον, τόν ἀκολουθῶ κατά πόδας, τόν παρα-
κολουθῶ. Στή συγκεκριμένη περίπτωση, παρακολουθῶ τά 
βήματα τῆς παραδεδομένης ἐμπειρίας τῶν πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας μας, δηλαδή πῶς οἱ ἲδιοι μέ τή συνέργεια τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος ἐφάρμοσαν καί δίδαξαν τή νηστεία. Πρό-
κειται, προφανῶς, γιά τήν ἀσφαλῆ, μυστική καί ἀποδεικτι-
κή μέθοδο τῶν θεοπτῶν θεολόγων, πού μιλᾶνε ἀπό προ-
σωπική ἐμπειρία καί κοινωνία μέ τόν ζωντανό Θεό. Αὐτή 
διαφέρει ἀπό τή φιλόσοφη στοχαστική θεολογία αὐτῶν, οἱ 
ὁποῖοι, χωρίς νά ἒχουν προσωπική ἐμπειρία, δέχονται τίς 

629. BASILIUS Caesariensis Theol. De jejunio (homilia 1) Volume 31 
page 165 line 34-35
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ἐμπειρίες καί θεοπτίες τῶν ἁγίων μέ ταπείνωση. Διαφέ-
ρει, ὃμως, καί ἀπό τήν καινούρια θεολογία τῶν θρασέων 
θεολόγων, πού ἀπορρίπτουν τίς ἐμπειρίες τῶν ἁγίων καί 
θεολογοῦν διαλεκτικά κατά τίς δικές τους φιλοσοφικές 
ἀρχές630.

2. Τό κέντρισμα γιά τήν προσέγγιση αὐτοῦ τοῦ θέματος 
μᾶς δίνεται τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, πού ἀποτελεῖ προ-
άγγελο τῆς μεγάλης Σαρακοστῆς, ἀφιερωμένη στήν ἐξορία 
τοῦ πρωτόπλαστου Ἀδάμ ἀπό τόν παράδεισο. Τό χωρίο 
«ἐκάθισεν Ἀδάμ, ἀπέναντι τοῦ παραδείσου καί τήν ἰδίαν 
γύμνωσιν θρηνῶν ὀδύρετο»631, σηματοδοτεῖ τήν ἀπώλεια 
τῆς δόξας, δηλαδή τῆς παραδεισένιας φυσικῆς κατάστα-
σης. Αἰτία, τό ξύλο τῆς παρακοῆς632, πού μετέστρεψε τίς 

630. Ἀρχ. Γεωργίου Καψάνη, Ὁ ἃγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς διδά-
σκαλος τῆς θεώσεως, ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἃγιον 
Ὂρος 2000, σ. 54 

631. Δοξαστικό ἐσπερ. Σαββάτου, Κυριακῆς Τυρινῆς, Τριώδιο σ. 69
632. «ὅτε τὰς δοθείσας αὐτῷ φυσικὰς δυνάμεις ὁ ἄνθρωπος διὰ 

τῆς παρακοῆς παρέτρεψεν»: MAXIMUS CONFESSOR Theol. Quae stio-
nes et dubia Section 93 line 1-4. Βλ καί τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἡσαΐου 
καί ἀναχωρητοῦ, περί τοῦ κατά φύσιν νοός Ἀσκητικόν 2, 4-10: «σώ
ας ἒχων τάς αἰσθήσεις καί ἑστηκυΐας ἐν τῷ φυσικῷ· καί ὡς ἢκουσε 
τοῦ ἀπατήσαντος αὐτόν, μετεστράφησαν αὐτοῦ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις 
παρά φύσιν· καί τότε ἐρρίφθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ».Τοῦ νοός ἐστί 
κατά φύσιν ἡ ἐπιθυμία καί χωρίς ἐπιθυμίας εἰς Θεόν, οὐδέ ἀγάπη· 
διά τοῦτο ἐκλήθη Δανιήλ, ἀνήρ ἐπιθυμιῶν· μετήλλαξεν οὖν ὁ ἐχθρός 
τήν ἐπιθυμίαν τήν είς Θεόν, εἰς ἐπιθυμίαν αἰσχράν, τοῦ ἐπιθυμῆσαι 
πάσης ἀκαθαρσίας. «Τοῦ νοός ἐστί κατά φύσιν ὁ ζῆλος καί χωρίς 
ζήλου εἰς Θεόν, οὐδέ προκοπή καθώς γέγραπται ἐν τῷ Ἀποστόλῳ, 
ὃτι ζηλώσατε τά χαρίσματα τά καλά καί μετηλλάγη ἡμῖν ὁ ζῆλος ὁ εἰς 
Θεόν, εἰς παρά φύσιν· εἰς τό ζηλοῦν ἀλλήλους καί φθονεῖν καί ψεύδε
σθαι ἀλλήλοις. Τοῦ νοός ἐστίν ἡ ὀργή κατά φύσιν· καί χωρίς ὀργῆς, 
οὐδέ ἀγνεία γίνεται τῷ νοΐ, ἐάν μή ὀργισθῇ εἰς πάντα τά σπειράμενα 
εἰς αὐτόν ὑπό τοῦ ἐχθροῦ, καθώς Φινεές υἱός Ἐλεάζαρ ὃτε ὠργίσθη, 
ἒσφαξε τόν ἂνδρα καί τήν γυναίκα καί ἐθραύσθη ὁ θυμός τοῦ Κυρίου 
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ἒμφυτες ἀρετές καί φυσικές δυνατότητες τοῦ λογιστικοῦ, 
θυμικοῦ καί ἐπιθυμητικοῦ καί τίς ἐξέλιξε σέ ἐμπαθεῖς δυ-
νάμεις. Δέν εὐθύνεται, βέβαια, ἡ ἐντολή γιά τήν παρακοή, 
ἀλλά ἡ προαίρεση- βούληση τῆς ψυχῆς, πού κινήθηκε πρός 
τό «μή ὂν». Τό αὐτεξούσιο δέν ταυτίζεται οὒτε μέ τή φύση 
τῆς ψυχῆς, οὒτε μέ τή φύση τοῦ σώματος - σάρκας, εἶναι 
ἐλευθερία προαιρέσεως, πού στή συγκεκριμένη περίπτωση 
εἶναι κακοποιητική633. Ὁ Ἀδάμ «ἐγκατέλειψε τήν τελείω-
σή του καί τοῦ συνεχωρήθη ἡ ἀπόλαυση» ἀναφέρει ὁ Μέ-
γας Βασίλειος634· «παράδοση στήν αὐτονομία τῆς πλάνης» 
ἑρμηνεύει τό χωρίο ὁ ἱερός Μάξιμος635. 

ἀπό τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· καί μετηλλάγη ἡμῖν ἡ ὀργή εἰς τό ὀργίζεσθαι τό 
πλησίον, περί πάντων τῶν ἀνοήτων καί ἀνωφελῶν. Τοῦ νοός ἐστί τό 
μίσος κατά φύσιν· καί ὃτε εὗρεν αὐτό Ἡλίας, ἀπέκτεινε τούς προφή
τας τῆς αἰσχύνης· ὁμοίως Σαμουήλ ἐπί Ἂγαρ βασιλέως Ἀμαλήκ· καί 
χωρίς μίσους πρός ἒχθραν οὐκ ἀπεκαλύπτεται τιμή τῇ ψυχῇ· καί με
τηλλάγη ἡμῖν τό μῖσος εἰς τό παρά φύσιν πρός τό μισεῖν τόν πλησίον 
καί βδελύττεσθαι αὐτόν· καί τό μίσος ἐστί τό ἐκδιώκων πάσας τάς 
ἀρετάς.Τοῦ νοός ἐστίν ἡ ὑψηλοφροσύνη κατά φύσιν· ἐπί τῇ ἒχθρα 
αὐτοῦ καί ὃτε αὐτήν εὗρεν Ἰώβ, ὠνείδησε τούς ἐχθρούς αὐτοῦ λέ
γων αὐτοῖς· ἂτιμοι καί πεφαυλισμένοι ἐνδεῖς παντός ἀγαθοῦ· οὓς οὐχ 
ἠγησάμην ἀξίους εἶναι κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων· καί μετηλλάγη ἡμῖν 
ἡ ὑψηλοφροσύνη ἀπό τῶν ἐχθρῶν καί ἐταπεινώθημεν τοῖς ἐχθροῖς 
ἡμῶν· καί ὑψηλοφρονήσαμεν κατ᾽ ἀλλήλων, κεντοῦντες ἀλλήλους καί 
ἐδικαιώσαμεν ἑαυτούς, ὑπέρ τοῦ πλησίον καί διά τήν ὑψηλοφροσύ
νην, ἐχθρός γίνεται ὁ Θεός τῶν αἰώνων. Ἰδού ταῦτα ἐκτισμένα ἐστί 
μετά τοῦ ἀνθρώπου· καί ὃτε ἒφαγεν ἀπό τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς, 
μετηλλάγησαν αὐτῷ ταῦτα εἰς αἰσχρά πάθη».

633. «οὐ γὰρ φύσις ἐν ἡμῖν αἰτία τῆς πονηρίας, ἀλλὰ προαίρεσις 
ἑκούσιος οὖσα κακοποιητική»: ORIGENES Theol. Commentarium in 
evangelium Matthaei (lib. 10-11) Book 10 section 11 line 40-41

634. «ἀπεγνώσθη ἡ τελείωσις, τότε συνεχωρήθη ἡ ἀπόλαυσις»: 
BASILIUS Caesariensis Theol. De jejunio (homilia 1) Volume 31 page 169 
line 22 

635. «Συγχωρηθῆναι δὲ τὴν ἀπόλαυσιν λέγει ἀντὶ τοῦ παρα
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3. Ἡ φιλανθρωπία, ὃμως, τοῦ Θεοῦ θέλει καί πάλι νά 
ἀναμορφώσει τά χαρακτηριστικά τοῦ κατ᾽ εἰκόνα στό 
δημιούργημά του, ὣστε αὐτό νά ἀνακτήσει τήν ἀρχική 
εὐπρέπεια καί εὐγένεια τοῦ κάλλους. Μεταστρέφει τίς δυ-
νάμεις τῆς ψυχῆς του κατά τό κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίω-
ση636, ὣστε νά μπορέσει, δηλαδή, ὁ ἂνθρωπος νά γνωρίσει 
τόν ἑαυτό του καί νά ἀποκτήσει τόν ἀπόλυτο κυρίαρχο λο-
γισμό, ἀπερίεργο, ἂκακο, ἁπλό, ταπεινό, χωρίς ἀλαζονεία, 
φθόνο καί μίσος637. Ἦταν ἀδύνατο νά ἀποκατασταθεῖ ἡ 
ἐνοχοποιημένη ἀνθρώπινη φύση μέ προσπάθεια ἀνθρώπι-
νη. Γι᾽ αὐτό, ἡ ὑπέρ φύση συγκατάβαση τοῦ Χριστοῦ μᾶς 
ἐπαναφέρει στήν κατά φύση κατάστασή μας638. Ὁμοιάζο-
ντας ὁ ἂνθρωπος στόν Χριστό639, ἡ ἓνωση καθίσταται δυ
νατή, καταργεῖται ἡ ἀνομοιότητα τῶν χαρακτήρων καί ἡ 
ἀνθρώπινη φύση ἀποκαθίσταται στήν ἀρχική της τέλεια 
κατάσταση 640. 

δοθῆναι τῇ αὐτονομίᾳ τῆς πλάνης»: MAXIMUS CONFESSOR Theol. 
Quaestiones et dubia Section 93 line 10 

636. Γεν. 2,7 
637. «Εἰ μή τις πρῶτον τάς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ἑαυτοῦ δι´ ἐπιπό

νου μετανοίας καί συντόνου ἀσκήσεως τοιαύτης μεταστρέψας ἀπο
τελέσει, οἳας ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς δέδωκεν ὁ Θεός τόν Ἀδάμ πλαστουργή
σας καί πνοή ζωῆς ἐμφυσήσας αὐτῷ, οὐδέ ἑαυτόν γνῶναι ἰσχύσειε 
ποτε, ούδέ τόν αὐτοκράτορα λογισμόν τῶν παθῶν ἂτυφον, ἀπερί
εργον, ἀπόνηρον, ἁπλοῦν, ταπεινόφρονα»: Νικήτα Στηθάτου, Πρα-
κτικῶν Κεφαλαίων ἑκατοντάς πρώτη, 17-18 PG 120, 860 ΑΒ (Φιλοκαλία 
τῶν νηπτικῶν πατέρων, Πατερικαί Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» 
ΕΠΕ 1996, 18, σ. 24

638. «Ἀδύνατον οὖν ἦν ἐ<ν>σχεθεῖσαν τὴν φύσιν τῇ ὑλικῇ προσπα
θείᾳ ἐπανελθεῖν εἰς τὸ τέλειον μέχρις ὁ τῆς φύσεως ποιητής, ὑπὲρ φύ
σιν γενόμενος ἄνθρωπος, τὴν φύσιν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανήγαγεν»: 
MAXIMUS CONFESSOR Theol. Quaestiones et dubia Section 93 line 7-9 

639. Γεν 1, 26-27
640. «ὁ μή οὓτῳ τῆς παλαιᾶς εύγενείας ἀπολαμβάνων ἐν ἑαυτῷ 
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4. Ἓνας τρόπος ὁμοίωσης εἶναι ἡ ἐπίπονη ἂσκηση μέ 
νηστεία. Καί αὐτό «ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐνηστεύσαμεν, ἐξεπέ
σαμεν τοῦ παραδείσου. Νηστεύσωμεν τοίνυν, ἵνα πρὸς 
αὐτὸν ἐπανέλθωμεν»641. Μιλᾶμε, βέβαια γιά τήν πραγ-
ματική, ὀντολογική νηστεία. Ὂχι αὐτήν πού κατά τό ση-
μαινόμενο σημαίνει ἀποχή τῆς τροφῆς καί δέν μᾶς κάνει 
δικαιότερους ἢ ἀδικότερους, ἀλλά αὐτή πού στήν μυστική 
καί πνευματική της διάσταση σημαίνει ἀποχή ἀπό τά κο-
σμικά, γιά τήν ἀποφυγή τοῦ θανάτου ἀπό τά ἐκκοσμικευ-
μένα. Αὐτή ἡ νηστεία δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις μετά-
ληψης θείας τροφῆς καί ζωῆς αἰώνιας μέ τόν Θεό 642, δηλα-
δή περίσσιας ζωῆς643. 

Ἡ πατερική σοφία ἐπισημαίνει μέ σεβασμό τήν ἀρχαι-
ότητα τῆς νηστείας καί τό ἐσχατολογικό νόημά της. Εἶναι 
δῶρο τοῦ Θεοῦ καί γι᾽ αὐτό δέν παλιώνει, δέν γερνάει, 
ἀλλά πάντοτε ἀνανεώνεται καί ἀκμάζει644. Ὁ ἀσκούμενος 

τήν εὐπρέπειαν καί τούς χαρακτῆρας ἀναμορφούμενος ἀεί τῆς εἰκό
νος τοῦ ἂνωθεν αὐτόν καθ᾽ ὁμοιότητος ἑαυτοῦ πλαστουργήσαντος, 
πῶς δυνατόν ποτέ ἑνωθῆναι, οὗ διέστησεν ἑαυτόν τῇ τῶν χαρακτή
ρων ἀνομοιότητι»: Στηθάτου, ὃ.π. σ. 24

641. JOANNES DAMASCENUS Scr. Eccl. et Theol. Sacra parallela 
(recensiones secundum alphabeti litteras dispositae, quae tres libros con-
flant) (fragmenta e cod. Vat. gr. 1236) Volume 96 page 193 line 52-53

642. «Ἡ νηστεία ἀποχὴ τροφῆς ἐστι κατὰ τὸ σημαινόμενον, τροφὴ 
δὲ οὐδὲν δικαιοτέρους ἡμᾶς ἢ ἀδικωτέρους ἀπεργάζεται, κατὰ δὲ 
τὸ μυστικὸν δηλοῖ ὅτι ὥσπερ τοῖς καθ’ ἕνα ἐκ τροφῆς ἡ ζωή, ἡ δ’ 
ἀτροφία θανάτου σύμβολον, οὕτως καὶ ἡμᾶς τῶν κοσμικῶν νηστεύειν 
χρή, ἵνα τῷ κόσμῳ ἀποθάνωμεν καὶ μετὰ τοῦτο τροφῆς θείας 
μεταλαβόντες θεῷ ζήσωμεν»: CLEMENS ALEXANDRINUS Theol. 
Eclogae propheticae Chapter 14 section 2 line 1-6 

643. Ἰων, 10,10
644. «Ἀρχαῖον δῶρον ἡ νηστεία· οὐ παλαιούμενον καί γηράσκων, 

ἀλλά ἀνανεούμενον ἀεί καί εἰς ἀκμήν ἐπανανθοῦν»: BASILIUS Cae-
sariensis Theol. De jejunio (homilia 1) Volume 31 page 165 line 34-35 
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στή νηστεία ἂνθρωπος ἀνθεῖ, καρποφορεῖ πνευματικούς 
καρπούς, ἐννοεῖ τόν κόσμο ὡς δημιουργία, προσδοκᾶ, ἀνα-
μένει τά ἒσχατα καί, τέλος, ἀγαπᾶ645. 

Αὐτό πού μπορεῖ νά ἀνανεωθεῖ, ὡς ἐπιβεβλημένο στήν 
ἐποχὴ μας −ὄχι τόσο ὡς χρόνος, ἀλλά ὡς πολιτισμός− εἶναι 
ἡ ποιμαντική εὐκαμψία σέ τρία ζητήματα. Ὡς πρός τή 
«χημική» πλευρά τῆς νηστείας πού ἀφορᾶ στήν ὑγεία μας, 
ἒχει ἐπιβεβαιωθεῖ  ἀπὸ τὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια ὃτι 
«εἰ μὲν γὰρ δύνασαι βαστάσαι ὅλον τὸν ζυγὸν τοῦ Κυ
ρίου, τέλειος ἔσῃ· εἰ δ’ οὐ δύνασαι, ὃ δύνῃ, τοῦτο ποί
ει»646. Παράλληλα, θά πρέπει νά ἐξετασθοῦν ἀπό ἀνθρω-
πιστική ἀλλά καί οἰκολογική ἂποψη οἱ παράγοντες παρα-
γωγῆς τῆς τροφῆς. Τέλος, ἡ νηστεία στή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας συνδέεται ἂρρηκτα μέ τήν ἀλληλεγγύη καί τήν 
ἐλεημοσύνη647. Ἒτσι, ἡ ἐποχή μας καί σέ αὐτό θέμα θά 
ἀναφέρεται στὸν Θεὸ, θά τρέφεται ἀπὸ αὐτόν, θά ἐλευ-
θερώνεται  ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου, θά καθαίρεται, 
θά ἀρχιτεκτονεῖται σὲ οἰκοδομὴ Θεοῦ ζῶντος, θά ἐκκλησιο-
ποιεῖται καὶ θά σώζεται648. 

645. Βλ. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Ἡ χριστιανικὴ νηστεία στὴ με-
τανεωτερικὴ κοινωνία (Ψηλάφηση τῶν κριτηρίων). Σύναξη 133 (2015) 
σ. 81-97

646. DIDACHE XII APOSTOLORUM Eccl. Διδαχαὶ τῶν ἀποστολῶν 
Chapter 6 section 2 line 1 

647. Παπαθανασίου, Ἡ χριστιανικὴ νηστεία ὃ.π. σσ. 81-97
648 Παναγιώτης Νέλλας «Ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθο-

δόξου Ἐκκλησίας». Σύναξη 76 (2000) σσ. 30-31. Πρωτοεκδόθηκε ὡς 
φυλλάδιο – Ἡ ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας-
Σκέψεις γιὰ μιὰ θεολογικὴ θεώρηση καὶ προετοιμασία. Θεσσαλονίκη 
1972. Βλ καί Παπαθανασίου, Ἡ χριστιανικὴ νηστεία σ. 83
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Α
«Ἡ ἐν τῷ παραδείσῳ διαγωγὴ νηστείας 

ἐστὶν εἰκών»649

Ὁ ἂνθρωπος «γέγονε εἰς τὸ ὁρᾷν τὸν Θεὸν καὶ ὑπ’ 
αὐτοῦ φωτίζεσθαι650. Αὐτή ἡ ταυτότητά του δημιουργεῖ 
τίς προϋποθέσεις θείας θέας, αὐτοπρόσωπης ὁμιλίας καί 
φωτισμοῦ. Ἡ ἐντολή «οὐ φάγεσθε» ἀπό τό δένδρο τῆς 
γνώσεως, ἀποτελεῖ τήν ἁρμόζουσα νηστεία, πού καθορί-
ζει τόν προσανατολισμό τῆς προαιρέσεώς του καί διατηρεῖ 
τήν αἰώνια ἀθανασία, τήν ἀκάματη καί ἂλυπη βιοτή του651. 
Συνεπῶς, ἡ διαγωγή τοῦ ἀνθρώπου στόν παράδεισο εἶναι 
εἰκόνα τῆς νηστείας652. Εἶναι ἡ ἀναπνοή του, ὁ ζωτικός ἀέ-
ρας, ὁ ζωαρχικός ἂνεμος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡ δυνατό-
τητα νά ἒχει Θεό καί νά φωτίζεται ἀπό Αὐτόν. Τόν παρα-
τηρεῖ ἀγρυπνητικά, συμμετέχει στίς κινήσεις του καί εἶναι 
ἐνήμερος τῶν ἐνεργειῶν του. Ὁ σωστός, λοιπόν, προσανα-
τολισμός τῆς θεονομίας, ἀποτελεῖ προϋπόθεση ἀπόλαυσης 

649. JOANNES DAMASCENUS Scr. Eccl. et Theol. Sacra parallela 
(recensiones secundum alphabeti litteras dispositae, quae tres libros con-
flant) (fragmenta e cod. Vat. gr. 1236) Volume 96 page 193 line 51-52

650. ATHANASIUS Theol. Contra gentes Section 7 line 27-28
651. «ἐντεῦθεν καὶ παράδεισον ἐνδιαίτημα σχεῖν, ἐξαιρέτως ὑπὸ 

Θεοῦ καὶ τοῦτον πεφυτευμένον, καὶ θείας θέας καὶ ὁμιλίας ἐκεῖ τυγ
χάνειν αὐτοπροσώπου καὶ συμβουλὴν ἐν τούτῳ καὶ ἐντολὴν παρὰ Θε
οῦ λαβεῖν, νηστείαν ἐντελλομένην τὴν ἐκεῖ πρέπουσαν, ὡς ἂν ταύτην 
κατέχων καὶ συντηρῶν, ἀθάνατος καὶ ἀκάματος καὶ ἄλυπος διαμένῃ 
τὸν ἀεὶ χρόνον»: Gregorius PALAMAS Scr. Eccl. et Theol. Homiliae i-xx 
Homily 6 section 10 line 15

652. «Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν τῷ παραδείσῳ διαγωγὴ, νηστείας ἐστὶν 
εἰκών»: JOANNES DAMASCENUS Scr. Eccl. et Theol. Sacra parallela 
(re cen siones secundum alphabeti litteras dispositae, quae tres libros conf-
lant) (fragmenta e cod. Vat. gr. 1236) Volume 96 page 193 line 51-52



Θεός Ζῶν. Βέλος πόθου καί ἀγάπης

[  248  ]

τῶν ἀγαθῶν τοῦ παραδείσου πού παραθέτει ἡ τράπεζα 
τῆς νηστείας653.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο ὁ ἱερός Βασίλειος θεωρεῖ ὃτι ἡ νη-
στεία εἶναι παλαιότερη τοῦ νόμου654, γιατί ὁ νόμος εἶναι 
πτωτικό γεγονός. Τήν ἂποψή του, ὃμως, ὃτι ἒχει τήν ἲδια 
ἡλικία μέ τόν ἂνθρωπο καί συνιστᾶ ἐντολή νομοθεσίας655, 
θά πρέπει νά τήν κατανοήσουμε μέσα ἀπό τήν ἑρμηνεία 
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, πού θεωρεῖ ὃτι δόθηκε εὐθύς ἐξ 
ἀρχῆς μέ τή δημιουργία τοῦ πρωτοπλάστου, ἐφόσον ὁ Θε-
ός προγνώριζε τήν πτώση του, ὃπως καί ὃτι αὐτή θά ἀπέ-
βαινε ὠφέλιμο φάρμακο γιά τή σωτηρία του656. 

Μέ τήν θέλησή του ὁ Ἀδάμ καταργεῖ τή γυμνασία τῆς 
συντρόφου ὑπακοῆς, καί ἀποδέχεται τήν ἀνυπακοή τῆς συ-

653. «καὶ τοῦτο διδάχθητι ἀπὸ τοῦ προπάτορος. ἕως καὶ γὰρ ἐκεῖ
νος τὴν νηστείαν εἶχε χειραγωγὸν καὶ τῆς ἐδωδῆς τοῦ ἀπηγορευμένου 
ξύλου ἀπείχετο, καὶ ἡ πάντων τῶν ἐν τῷ παραδείσῳ ξύλων τράπεζα 
παρὰ τῆς νηστείας αὐτῷ παρετίθετο»: THEOLEPTUS Philadelphiensis 
Epist. et Theol. Orationes monasticae Oration 12 line 51-54

654. «Καί νόμου πρεσβυτέρα νηστεία»: BASILIUS Caesariensis 
Theol. De jejunio (homilia 1) Volume 31 page 165 line 37

655. «Συνηλικιῶτίς ἐστι τῆς ἀνθρωπότητος· νηστεία ἐν τῷ παρα
δείσῳ ἐνομοθετήθη. Τὴν πρώτην ἐντολὴν ἔλαβεν Ἀδάμ· Ἀπὸ τοῦ ξύ
λου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν οὐ φάγεσθε. Τὸ δὲ, οὐ φάγε
σθε, νηστείας ἐστὶ καὶ ἐγκρατείας νομοθεσία. Εἰ ἐνήστευσεν ἀπὸ τοῦ 
ξύλου ἡ Εὔα, οὐκ ἂν ταύτης νῦν ἐδεόμεθα τῆς νηστείας»: BASILIUS 
Caesariensis Theol. De jejunio (homilia 1) Volume 31 page 168 line 1-7

656. «Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον ποιῶν ἐξ ἀρχῆς, εὐθέ
ως αὐτὸν ταῖς τῆς νηστείας φέρων παρακατέθετο χερσὶν, ὥσπερ φι
λοστόργῳ μητρὶ καὶ ἀρίστῃ διδασκάλῳ τὴν ἐκείνου σωτηρίαν ἐγχειρί
ζων αὐτῇ. Τὸ γὰρ, Ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου βρώσει φαγῇ, 
ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν οὐ φάγεσθε· νη
στείας εἶδός ἐστιν… Εἰ δὲ ἐν παραδείσῳ ἀναγκαία ἡ νηστεία, πολλῷ 
μᾶλλον ἐκτὸς τοῦ παραδείσου· εἰ πρὸ τῆς πληγῆς χρήσιμον τὸ φάρμ
κον, πολλῷ μᾶλλον μετὰ τὴν πληγήν»: JOANNES CHRYSOSTOMUS 
Scr. Eccl. De paenitentia (homiliae 1-9) Volume 49 page 307 line 40-51
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ζύγου Εὒας657. Ἡ ἐπιθυμία τῆς βρώσεως τοῦ στερεῖ τήν 
ἀρετή τῆς ἐγκράτειας καί ἡ ἀνυπακοή τοῦ καταστρέφει τήν 
ὑπομονή658. Συνεπῶς, ἡ ἀκρασία (μή ἐγκράτεια) εἶναι ἡ 
πρώτη συμβουλή τοῦ διαβόλου πού γίνεται ἀποδεκτή ἀπό 
τούς πρωτόπλαστους καί τούς ἀποξενώνει ἀπό τήν ἀληθινή 
ζωή καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι παλαιό καί συγχρόνως 
νέο κακό, ἀντίρροπο τῆς νηστείας, πού μαζί μέ τήν ὑπε-
ροψία τῶν πρωτοπλάστων ἀποτελεῖ τήν αἰτία τῆς εἰσόδου 
τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας στήν ἀνθρώπινη φύση, κα-
ταδικάζοντάς την μέχρι τή σάρκωση τοῦ Χριστοῦ μας659.

Ἡ ὑμνογραφία660 τῆς Ἐκκλησίας μᾶς μιλάει γιά τόν πα-

657. «καὶ τοῦτο καταμάθοις ἂν ἐκ τοῦ πρὸς τῆς παρακοῆς Ἀδάμ, 
ἐκεῖνος γὰρ ἕως τὴν νηστείαν εἶχε χειραγωγὸν καὶ σύμβουλον, τῶν ἐν 
παραδείσῳ ξύλων κατετρύφα καὶ τοῦ κεκωλυμένου ξύλου ἀπείχετο. 
ἐπεὶ δὲ τὴν σύντροφον νηστείαν ἀπεστράφη καὶ πρὸς τὴν σύζυγον 
Εὔαν ἐστράφη καὶ τῆς ἀπηγορευμένης βρώσεως ἐνεφορήθη, αὐτίκα 
καὶ τῆς ἐδωδῆς τῶν ἐν παραδείσῳ ξύλων ἐστέρηται καὶ τοῦ παρα
δείσου ἐκβέβληται. ἡνίκα δὲ τὴν νηστείαν ἀπώσατο, τοῦ μὲν ἀπωμό
του καρποῦ ἐγεύσατο, ἐκείνων δὲ πάντων ἀπώλεσε τὴν ἀπόλαυσιν»: 
THEOLEPTUS Philadelphiensis Epist. et Theol. Orationes monasticae } 
Oration 12 line 54-56 

658. «ὁ ἀρχηγὸς τῆς φθορᾶς Ἀδάμ, ἐγκράτειαν καὶ ὑπομονὴν 
ἀπολέσας, τοῦ παραδείσου ἐκβέβληται· ἀπώλεσε τὴν ἐγκράτειαν διὰ 
τὸ λίχνον τῆς βρώσεως, ἀπώλεσε τὴν ὑπομονὴν διὰ τὸ μὴ στέρξαι τὴν 
ἐντολή»: ΤHEOLEPTUS Philadelphiensis Epist. et Theol. Epistulae ad 
Irenem βασιλίσσα Epistle 2 line 95-99

659. «Ὄντως ἡ ἀκρασία παλαιόν ἐστιν ὁμοῦ καὶ νέον κακόν, εἰ 
καὶ τῆς ἀντιρρόπου νηστείας μηδὲ κατὰ χρόνον προέχει. Διὰ τὴν ἐν 
παραδείσῳ τῶν προπατόρων ἡμῶν ἀκρασίαν καὶ τὴν ἐκεῖ τῆς προγε
νεστέρας νηστείας ὑπεροψίαν, θάνατος εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε καὶ 
ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία συνεπαγομένη τὴν καταδίκην τῆς ἡμῶν φύσε
ως ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Χριστοῦ»: Gregorius PALAMAS Scr. Eccl. et Theol. 
Homiliae i-xx Homily 6 section 16 line 1-6

660. Νικολάου Παπαμιχαλάκη, ἡ περί νηστείας ὑμνολογική φιλολο-
γία ἐπί τῇ Μ. Τεσσαρακοστῇ σσ. 63-69
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ραλογισμό τῆς ἀκρασίας καί καί δέν παραλείπει νά ἐπι-
σημαίνει τίς συνέπειές της· τή γύμνωσή μας661, τήν ἐξο-
ρία,662, τήν καταδίκη καί ἀπόρριψη663, τήν ἀχρείωση τῆς 
φύσης καί τόν θάνατο664, τήν κάλυψη τῆς γύμνιας μας μέ 
δερμάτινους χιτῶνες665 καί τό κατρακύλισμα στόν βόθρο 
τῆς ἁμαρτίας666.

Μέ τήν ἀκρασία παρεκτράπησαν καί ὃλες οἱ φυσικές 
ἓξεις τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ὁ νοῦς, ἡ διάνοια, ἡ δόξα, ἡ 
φαντασία καὶ ἡ αἴσθηση, τά ὁποῖα συγκροτεῖ τό τριμερές 
τῆς ψυχῆς, δηλαδή τό λογιστικό, τό θυμικό καί τό ἐπιθυμη-
τικό. Πλέον ὁ ἂνθρωπος σκέπτεται καί ἐπιθυμεῖ ἀνόητα. 
Ὀργίζεται καί θυμώνει παράλογα, γι᾽ αὐτό καί τὰ νοήμα-
τα, οἱ σκέψεις, οἱ φαντασίες καί οἱ αἰσθήσεις εἶναι ἂκα-
μπτες, λοξές καί σφαλερές667. Οἱ ἐμπαθεῖς, πλέον, λογι-

661. «Λιχνευσάμενοι (ἐπιδείξαντες λιχουδιάν) τήν πρώτην ὑπέστη
μεν γύμνωσιν»: Ἀπόστιχο Κυριακῆς Ἀπόκρεω ἐσπέρας

662. «ἡττηθέντες τῆς πικρᾶς γεύσεως καί θεοῦ ἐξόριστοι γεγόνα
μεν»: Ἀπόστιχο Κυριακῆς Ἀπόκρεω ἐσπέρας, 3ο Κεκρ. ἐσπέρ. Πέμπτης 
καθαρᾶς ἐβδομ, 6ο τρ. Τριωδίου καθαρᾶς δευτέρας, 2ο τρ. Τριῳδ Ε΄ ᾠδή 
παρασκευῆς Ε´νηστειῶν, 3ο Αἲν Κυρ. Τυρινῆς

663. ὁ «πρωτόπλαστος τρυγήσας πικρῶς (φαγών τόν καρπόν) 
ἀπερ ρίφθη καί καταδικασθείς ἐξεδιώχθη τοῦ παραδείσου»: 4ον τρ. 
Τριώδιον Δ΄ ᾠδῆς Παρασκευῆς Τυρινῆς

664. «διά τῆς βρώσεως τοῦ καρπού (ἐν τῷ παραδείσῳ) ἐθανατώ
θημεν»: 2ον τρ.Τριώδιον Γ´ᾠδῆς Τετάρτης Τυρινῆς, 3ο Κεκραγ. Έσπέρας 
Πέμπτης καθαρᾶς ἐβδομάδας, 6ο τρ. 5ο Τριωδίου καθαρᾶς δευτέρας, 2ο 
Τρῳδίου Ε´παρασκευῆς ε ἑβδ, 3ο Αἲνων Κυριακῆς Τυρινῆς

665. «νεκρώσεως τούς χιτώνας ἐνεδύθημεν, κυριευθέντες ὑπό τῆς 
ἀκρασίας»: 3ον τρ.Τριώδιον Δ´ᾠδῆς Πέμπτης Τυρινῆς

666. «νόμον νηστείας ἀπωθήσαντες, κατωλίσθησαμεν εἰς τόν βό
θρον τῆς ἁμαρτίας»: 5ον τρ. Τριώδιον

667. «Παρατροπὴν γὰρ ἔπαθον αἱ φυσικαὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύ
σεως ἕξεις ἀπὸ τῆς παραβάσεως τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, ὁ νοῦς, ἡ 
διάνοια, ἡ δόξα, ἡ φαντασία καὶ ἡ αἴσθησις, ἐν οἷς τὸ τριμερὲς κα
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σμοί ἐρεθίζουν τό ἐπιθυμητικό τῆς ψυχῆς, ταράσσουν τό 
θυμικό καί σκοτίζουν τό λογιστικό· κατά συνέπεια ἐμποδί-
ζουν τούς ὀφθαλμούς νά βλέπουν πνευματικά καί τήν προ-
σευχή νά ἀνεβαίνει πρός τόν Θεό668.

Μέ τήν ἀμετρία, μάλιστα, χρήσεως τῆς τροφῆς παρε-
κτράπησαν καί οἱ φυσικές ἐνέργειες τοῦ σώματος καί 
ἀσθένησαν. Ἡ πλησμονή, ἀλλά καί ἡ ἀσιτία, ἡ γαστριμαρ-
γία, ἡ ἡδονή τοῦ λάρυγγα, ἡ ποιότητα ἀλλά καί ἡ ποσότη-
τα τοῦ πλήθους τῶν βρωμάτων, ἡ μέθη, ἡ τρυφή ἀνάβουν 
πλέον τά πεπυρωμένα βέλη τῆς ἁμαρτίας καί προκαλοῦν 
τίς ὁρμές τῆς ἐπιθυμίας. Δημιουργοῦν ἒτσι τό σαρκικό 
φρόνημα. Συνεπῶς, ἡ ὑπέρβαση τῶν ὁρίων, ἡ ἀπώλεια τοῦ 
ἐλέγχου, δηλαδή ἡ ἀποχαλίνωση, χαρακτηρίζεται «ἀμε-
τρία» ἢ ἀκρασία· καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἁμαρτία, δηλα-
δή ἐκδήλωση τῆς προαιρέσεως πρός τήν κατεύθυνση τῶν 
παθῶν.

Ἡ πατερική, λοιπόν, γραμματολογία, ἀλλά καί ἡ ὑμνο-
λογία τῆς Ἐκκλησίας μας τονίζουν τό θεόδοτο τῆς νηστεί-
ας ὡς στάδιο ψυχικῆς εὐτυχίας: «ἲδετε, ἲδετε, ὃτι ἐγώ 
εἰμί, ὁ καιρόν ὁρίσας ἱερόν, ἃγιον ὑμῖν, εἰς εὐτυχίαν ψυ

τανοεῖται τῆς ψυχῆς, τὸ λογιστικόν, τὸ θυμικὸν καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν· 
καὶ διατοῦτο λογίζεσθαι μὲν, ἀνοήτους ὀρθὰ δὲ λογίσασθαι ἀσθενεῖ· 
δὲ ἐπιθυμίας· ὀργίζεσθαι μὲν δύναται, ἀλόγως δὲ θυμοῦται· καὶ δι
ατοῦτο τὰ νοήματα αὐτοῦ καὶ διανοήματα, τὰ δοξάσματα καὶ φα
ντάσματα καὶ τὰ αἰσθανόμενα, περισκελῆ καὶ λοξὰ καὶ σφαλερά»: 
SYMEON Neotheologus Poeta et Theol. Capitula Alphabetica [Dub.] 
Chapter 6 section 1 line 70-78

668. «Πάντες οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοὶ ἢ τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς 
ἐρεθίζουσιν ἢ τὸ θυμικὸν ἐκταράσσουσιν ἢ τὸ λογιστικὸν ἐπισκοτί
ζουσι· καὶ ἐκ τούτου συμβαίνει τὸν νοῦν ὀφθαλμιᾶσαι πρὸς τὴν πνευ
ματικὴν θεωρίαν καὶ τὴν τῆς προσευχῆς ἐκδημίαν… τούτων δὲ αἰτίαι,  
ἡ τῶν βρωμάτων καὶ πομάτων ἀκρασία»: MAXIMUS CONFESSOR 
Theol. Capita de caritate Book 3 section 20 line 1-4
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χικήν, τό τῆς νηστείας στάδιον»669. Παράλληλα, ὃμως, 
ἐπισημαίνεται ἡ ἀρχαιότητα τῆς ἐντολῆς τῆς νηστείας καί 
ὃτι ἡ ἒξωση ἀπό τόν παράδεισο σχετίζεται μέ τήν παράβα-
ση αὐτῆς τῆς ἐντολῆς. Ὁ ἃγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς 
περιγράφει παραστατικά τήν ὃλη πορεία τοῦ ἀνθρώπι-
νου δράματος: {Δημιουργηθήκαμε, γιά νά εὐεργετηθοῦμε. 
Εὐεργετηθήκαμε, ἐπειδή δημιουργηθήκαμε. Μᾶς παρα-
δόθηκε ὁ παράδεισος, γιά νά εὐτυχήσουμε. Λάβαμε τήν 
ἐντολή τῆς νηστείας, γιά νά δοξασθοῦμε ἀφοῦ τήν διαφυ-
λάξουμε, ὂχι ἐπειδή ἀγνοοῦσε ὁ Θεός ἐκεῖνο τό ὁποῖο θα 
γινόταν, ἀλλά ἐπειδή ἢθελε νά μᾶς παραχωρήσει τό αὐτε-
ξούσιο. Ἐξαπατηθήκαμε, ἐπειδή μᾶς φθόνησαν. Πέσαμε, 
ἐπειδή παραβήκαμε τήν ἐντολή. Νηστεύσαμε, ἐπειδή δέν 
νηστεύσαμε καί μᾶς κατενίκησε ἡ ἐπιθυμία τῆς γεύσεως 
τοῦ καρποῦ τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως. Ἡ ἐπιταγή ἦταν 
παλαιά καί σύγχρονη μέ ἐμᾶς, μέσο διαπαιδαγωγήσεως 
τῆς ψυχῆς καί τρόπος σωφρονισμοῦ ἀπό τίς ἀπολαύσεις. 
Λάβαμε τήν ἐντολή τῆς νηστείας, γιά νά τήν ἀπολαύσουμε, 
ἀφοῦ τήν τηρήσουμε, ἀλλά χάσαμε τήν ἀπόλαυση, ἀφοῦ 
δέν τήν τηρήσαμε}670. 

669. 2ο τρ. Τριωδ. Β´ᾠδής Τρίτης ἑβδόμης Νηστειῶν
670. «Γεγόναμεν, ἵν’ εὖ πάθωμεν· εὖ πεπόνθαμεν, ἐπειδὴ γεγόνα

μεν. Τὸν παράδεισον ἐπιστεύθημεν, ἵνα τρυφήσωμεν. Ἐντολὴν ἐλάβο
μεν, ἵν’ εὐδοκιμήσωμεν ταύτην φυλάξαντες· οὐκ ἀγνοοῦντος τοῦ Θε
οῦ τὸ ἐσόμενον, ἀλλὰ νομοθετοῦντος τὸ αὐτεξούσιον. Ἠπατήθημεν, 
ἐπειδὴ ἐφθονήθημεν· ἐκπεπτώκαμεν, ἐπειδὴ παρέβημεν· ἐνηστεύσα
μεν, ἐπειδὴ μὴ ἐνηστεύσαμεν, τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως ὑποκρατηθέ
ντες. Ἀρχαία γὰρ ἦν ἡ ἐντολὴ, καὶ ἡμῖν ὁμόχρονος ψυχῆς τις οὖσα 
παιδαγωγία, καὶ τρυφῆς σωφρόνισμα· ἣν ἐπετάχθημεν εἰκότως, ἵν’ 
ὃ μὴ φυλάξαντες ἀποβεβλήκαμεν, φυλάξαντες ἀπολάβωμεν»: GRE-
GORIUS NAZIANZENUS Theol. In sanctum pascha (orat. 45) Volu me 
36 page 661 line 23-35


