
 
 

Περί τῆς νηστείας 

Ἐπειδή πολύ συχνά ἀκοῦµε ἀπό συγγενεῖς καί φίλους πώς σηµασία δέν ἔχει τόσο ἡ 
νηστεία ,ὅσο τά καλά ἔργα καί ἡ πίστη , γράφει ὁ Ἅγιος Βασίλειος µία ὡραία παροµοίωση γιά 
νά δείξει τό κέρδος πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή νηστεία . 

Ὅπως δηλαδή εἶναι εὐκολότερο νά ἐπιπλεύσει σέ τρικυµία ἐλαφρότερο πλοῖο ἀπ 'ὅτι ἕνα 
βαρυφορτωµένο µέ ἐµπορεύµατα καί πλῆθος ἀνθρώπων , ἔτσι καί τά σώµατά µας ὅταν 
παραφορτώνονται µέ τροφές ,εὔκολα ὑποκύπτουν σέ ἀσθένειες. Θά πεῖ ἴσως κάποιος πώς ἄν 
ἔχουµε πίστη τί χρειάζεται ἡ νηστεία; Ἀπαντᾶ ὁ Ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος λέγοντας πώς 
ἡ νηστεία χαρίζει µεγάληυ εὐσέβεια καί φιλοσοφηµένη σκέψη καί µεταβάλλει τόν ἄνθρωπο σέ 
ἄγγελο , ὥστε νά µπορεῖ νά ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν πονηρῶν ἀσωµάτων δυνάµεων. Αὐτός πού 
νηστεύει εἶναι ἀνάλαφρος κι'ἔχει φτερά , προσεύχεται µέ ἄγρυπνο πνεῦµα , σβήνει τίς πονηρές 
ἐπιθυµίες , ἐξευµενίζει τόν Θεό καί ταπεινώνει τήν ψυχή πού ὑπερηφανεύεται. 

Ἡ νηστεία νοµοθετήθηκε στόν Παράδεισο. Εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή πού ἔλαβε ὁ Ἀδάµ· 
"ἀπό τό δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ δέν θά φάγετε". 

Ὁ Λάζαρος µέ τή νηστεία µπῆκε στόν Παράδεισο. 

Ὁ Μωυσῆς µέ τή νηστεία πλησίασε τό Ὅρος Σινᾶ καί δέχθηκε τό νόµο πού γράφθηκε 
ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό στίς πλάκες.  

Ὁ Ἠλίας µέ τή νηστεία σταµάτησε γιά τρισήµισυ χρόνια τόν οὐρανό νά βρέχει ἐξαιτίας 
τοῦ παρανόµου λαοῦ.  

Οἱ τρεῖς Παῖδες στήν κάµινο τῆς Βαβυλῶνος µέ τή νηστεία ἀπεδείχθησαν πιό δυνατοί 
καί ἀπό τό χρυσάφι. 

Ὁ ∆ανιήλ µέ τή νηστεία δίδαξε καί τά λιοντάρια νά νηστεύουν, ἀλλά καί διέκρινε µέ 
καθαρή ψυχή τά ὁράµατα τοῦ Ναβουχοδονόσωρος. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος µέ τή νηστεία ἀνέβηκε ὡς τόν τρίτο οὐρανό.  

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός µέ τή νηστεία ἀφοῦ ὀχύρωσε τήν σάρκα δέχθηκε τίς προσβολές τοῦ 
διαβόλου· κι'αὐτό τό ἔκανε ὄχι γιατί εἶχε τήν ἀνάγκη τῆς νηστείας ἀφοῦ ἦταν καί τέλειος Θεός, 
ἀλλά γιά νά διδάξει ἐµᾶς νά προετοιµαζόµαστε µέ τή νηστεία νά ἀντιµετωπίζουµε τούς 
πειρασµούς. 

 

(Ἀπόσπασµα ἀπό τήν Α` ὁµιλία περί νηστείας τοῦ Ἀγίου Βασιλείου, ΕΠΕ, τ. 6)  
 


