
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 

Ἡ πορεία τοῦ χριστιανοῦ. 

 

ηαλ θάπνηνο μεθηλάεη γηά ἕλα ηαμίδη, ζά πξέπεη λά γλσξίδεη πνῦ πεγαίλεη. Αὐηό 

ζπκβαίλεη θαί κέ ηήλ Μεγάιε Σαξαθνζηή. Ἡ Μεγάιε Σαξαθνζηὴ εἶλαη ἕλα πλεπκαηηθό 

ηαμίδη, πνύ ἔρεη γηά πξννξηζκό ηνπ ηό Πάζρα. 

 

 Τό Πάζρα εἶλαη ηό θέληξν ηῆο ιεηηνπξγηθῆο δσῆο ηῆο θθιεζίαο καο. Δἶλαη  

πξόγεπζε ηῆο αἰώληαο ραξᾶο πνύ κᾶο πεξηκέλεη. Πῶο ὅκσο κπνξνῦκε λά κεηαλνήζνπκε 

θαί λά μαλαγπξίζνπκε ζηήλ ὑπόζρεζε, πνύ κᾶο δίλεηαη θάζε ρξόλν ηό Πάζρα; Ἀθξηβῶο 

ηήλ ζηηγκή αὐηή ἐκθαλίδεηαη  Μεγάιε Σαξαθνζηή. Αὐηή εἶλαη  «ρεῖξα βνεζείαο» πνύ 

ἁπιώλεη ζ᾽ ἐκᾶο  θθιεζία. Δἶλαη ηό ζρνιεῖν ηῆο κεηαλνίαο, πνύ ζά κᾶο δώζεη δύλακε 

λά δερζνῦκε ηό Πάζρα ὄρη ζάλ κία ἁπιὴ εὐθαηξία γηά λά θᾶκε, λά πηνῦκε, λά 

ἀλαπαπηνῦκε, ἀιιά λά πνῦκε ἕλα ὄρη ζηόλ «παιαηὸ ἄλζξσπν» πνύ βξίζθεηαη κέζα καο 

θαί ἕλα λαί ζηήλ «λέα δσὴ». 

 

Σηήλ ἀξραία θθιεζία ὁ βαζηθὸο ζθνπόο ηῆο Σαξαθνζηῆο ἦηαλ λά πξνεηνηκαζηνῦλ 

νἱ «Καηερνύκελνη», δειαδὴ νἱ λένη ὑπνςήθηνη ρξηζηηαλνί, γηά ηό βάπηηζκα. Τήλ ἐπνρὴ 

ἐθείλε ηό βάπηηζκα ηῶλ Καηερνπκέλσλ γηλόηαλ ζηήλ δηάξθεηα ηῆο ἀλαζηάζηκεο ζείαο 



Λεηηνπξγίαο. Ἀιιὰ ἀθόκα θαί ηώξα πνύ  θθιεζία δέλ βαπηίδεη ηνύο ρξηζηηαλνὺο ζέ 

κεγάιε ιηθία θαί ὁ ζεζκόο ηῆο Καηερήζεσο δέλ ὑπάξρεη πηά, ηό βαζηθό λόεκα ηῆο 

Σαξαθνζηῆο παξακέλεη ην ἴδην. Ἂλ θαί εἴκαζηε βαπηηζκέλνη, ἐθεῖλν πνύ ζπλερῶο 

ράλνπκε εἶλαη ἐθεῖλν ἀθξηβῶο πνύ πήξακε ζηό βάπηηζκα, δειαδή «ηήλ λέα δσή»,   

ὁπνία πξαγκαηνπνηεῖηαη κέ ηά ἱεξά Μπζηήξηα ηνῦ Βαπηίζκαηνο, ηνῦ Χξίζκαηνο θαί ηῆο 

ζείαο Κνηλσλίαο. Μ᾽ αὐηά ὁ ἄλζξσπνο γελληέηαη, κνξθνπνηεῖηαη θαί ζπλάπηεηαη κέ ηόλ 

Σσηήξα ηνπ. Δἰδηθά, κέ ηό πξῶην κπζηήξην,ηό Βάπηηζκα, ὁ ἄλζξσπνο εἰζάγεηαη ζηήλ 

δσή. Τό ρξίζκα, ζηήλ ζπλέρεηα, πξνζθέξεη ηήλ θαηάιιειε ἐλέξγεηα γη᾽ αὐηή ηήλ δσή. 

Τέινο,  ζεία Δὐραξηζηία ζπληεξεῖ θαί δηαηεξεῖ ηήλ δσή. Καί ηά ηξία δεκηνπξγνῦλ ζρέζε 

πἱνζεζίαο θαί θηιίαο κεηαμύ ηῶλ ἀλζξώπσλ θαί ηνῦ Θενῦ, θαηαξγώληαο κηά γηά πάληα 

ηήλ δνπιηθή ζρέζε. Μέ ηήλ ζπκκεηνρή ζ᾽ αὐηά ἐμεπηειίδεηαη ὁ δηάβνινο θη ἐγθαηληάδεηαη 

ἀγαπεηηθή ζρέζε κέ ηόλ Χξηζηό. Ἡ Σαξαθνζηή, ινηπόλ, εἶλαη  πξνεηνηκαζία γηά λά 

ἐπηζηξέςνπκε ζηήλ «λέα ἐλ Χξηζηῷ δσή». 

 

Πῶο ζά δηαθπιάμνπκε ηήλ ἐλ Χξηζηῷ δσή πνύ ιάβακε ἀπό ηά κπζηήξηα; 

 ἄλζξσπνο παίξλεη κέ ηά Μπζηήξηα ηό δῶξν ηῆο δσῆο. Ἀιιά, γηά λά ζπλερίζεη λά 

δεῖ, ρξεηάδεηαη λά θαηαβάιεη θαί πξνζσπηθή πξνζπάζεηα: εἶλαη ἀλάγθε λά ηεξεῖ ηίο 

ἐληνιέο ηνῦ Χξηζηνῦ ὡο ξπζκηζηηθό παξάγνληα ηῆο ἐπίγεηαο δσῆο ηνπ, λά πξνζέρεη 

ἀθνηκήησο, λά πξνζεύρεηαη ἀδηαιείπησο, λά κειεηᾶ ηόλ ιόγν ηνῦ Θενῦ ζπλερῶο. Κη ὅια 

ηνῦηα, γηά λά ἐιέγρεη ηνύο ινγηζκνύο θαί ηίο ἐπηζπκίεο ηνπ. Γηαηί ὁ ἄλζξσπνο, 

ἁκαξηάλνληαο, γίλεηαη ἀρξεῖνο ἐλώπηνλ ηνῦ Θενῦ ἀιιά θαί ηνῦ ἑαπηνῦ ηνπ. Πξόηππν ηνῦ 

θάζε πηζηνῦ ἄο εἶλαη κνλίκσο ὁ Χξηζηόο, γηά λά κπνξεῖ λά ἐπηδίδεηαη ζηήλ ἄζθεζε ηῆο 

ἀξεηῆο θαηαμηώλνληαο ηόλ ἑαπηό ηνπ θη ἀθζαξηίδνληάο ηνλ. 

Πῶο θαί πόηε  λεζηεία πξό ηνῦ Πάζρα ἐμειίρηεθε ζέ ζαξάληα κέξεο; 

Η λεζηεία ηῆο Μεγάιεο Τεζζαξαθνζηῆο, καδί κέ ηήλ λεζηεία ηῆο Τεηάξηεο θαί ηῆο 

Παξαζθεπῆο, εἶλαη νἱ ἀξραηόηεξεο θαί κόλεο λεζηεῖεο, πνύ ἔρνπλ θαί νἰθνπκεληθή 

θάιπςε, δειαδή ἐπηθπξώζεθαλ κέ Καλόλεο Οἰθνπκεληθῶλ Σπλόδσλ (μζ´ θαλόλαο ηῶλ 

Ἁγίσλ ᾿Απνζη., ε´ θαλόλαο ηῆο Α´ Οἰθνπκεληθῆο Σπλόδνπ, β´, θζ´ θαί πζ´ ηῆο ΣΤ´ 

Οἰθνπκεληθῆο Σπλόδνπ). Οἱ ινηπέο θαζηεξσκέλεο λεζηεῖεο ηνῦ ἔηνπο, βαζίδνληαη ζηήλ 

ἱεξή Παξάδνζε ηῆο ᾿Δθθιεζίαο καο, πνύ θαί αὐηή εἶλαη ἰζόηηκε, ἰζρπξή θαί ἔγθπξε. 

῾Η λεζηεία ηῆο Μεγάιεο Τεζζαξαθνζηῆο ἀλάγεηαη ἤδε ζηνύο Ἀπνζηνιηθνύο ρξόλνπο θαί 

ζεζκνζεηήζεθε θαηά κίκεζε ηῆο ζαξαληάκεξεο λεζηείαο ηνῦ Κπξίνπ καο (Μαηζ. δ΄, 2), 

θαζώο θαί ηῶλ ζαξαληάκεξσλ λεζηεηῶλ ηῶλ πξνθεηῶλ Μσπζέσο (᾿Δμνδ. ιδ´, 28) θαί 



᾿Ηιηνύ (Γ΄ Βαζ. ηζ΄ 8).Ἡ Μεγάιε Σαξαθνζηή πξνθεηκέλνπ λά πάξεη ηήλ ηειηθή ηεο 

κνξθή, πνύ ἔρεη ζήκεξα, πέξαζε ἀπό πνιιά κεηαβαηηθά ζηάδηα. 

Καηά κία ἄπνςε: Ὑπῆξρε λεζηεία πξό ηνῦ Πάζρα, πνύ μεθίλεζε ἀπό κία κέξα, ἔγηλε 

ζηήλ  ζπλέρεηα δύν κέξεο θαί θαηέιεμε ζηίο ἕμη κέξεο (Μεγάιε ῾Δβδνκάδα). Ὑπῆξρε 

ὅκσο θαί κηά ἄιιε λεζηεία, πνύ δέλ εἶρε θακία ζρέζε κέ ηήλ λεζηεία πξό ηνῦ Πάζρα θαί 

ἀλαθεξόηαλ ζηήλ ζαξαληάκεξε λεζηεία ηνῦ Χξηζηνῦ ζηήλ ἔξεκν κεηά ηήλ Βάπηηζή ηνπ. 

Αὐηή  δεύηεξε λεζηεία ἦηαλ ζπλδεδεκέλε κέ ηά Θενθάλεηα θαί ἄξρηδε ζηίο 7 

Ἰαλνπαξίνπ. Οἱ δύν αὐηέο λεζηεῖεο ζπγρσλεύηεθαλ θαί ἀπνηέιεζαλ κία λεζηεία. Ἡ 

ζπγρώλεπζε ηῶλ δύν λεζηεηῶλ ἔγηλε κέ ηήλ ἐπίδξαζε ηνῦ ζεζκνῦ ηῶλ θαηερνπκέλσλ, νἱ 

ὁπνῖνη πξνεηνηκάδνληαλ πξίλ ηό Πάζρα, γηά λά βαπηηζζνῦλ. 

Σύθσλα κέ ἄιιε ἄπνςε: Ἡ λεζηεία πξό ηνῦ Πάζρα, ζέ ζπλδπαζκὸ κέ ηήλ πξνεηνηκαζία 

ηῶλ θαηερνπκέλσλ γηά ηό βάπηηζκά ηνπο, θαηά ηήλ λύθηα ηνῦ Μεγάινπ Σαββάηνπ, ζηήλ 

Παλλπρίδα – ἀγξππλία ηνῦ Πάζρα, ἐπεθηάζεθε θαί ἔγηλε ηειηθά ὁ ρξόλνο ηῆο λεζηείαο  

ζαξάληα κέξεο. Καηά ηόλ 4ν κέ 5ν αἰώλα,  λεζηεία πξό ηνῦ Πάζρα ὀλνκάζηεθε 

Τεζζαξαθνζηή θαί πῆξε θαζνιηθό ραξαθηήξα. 

Πῶο ὑπνινγίδνληαη νἱ 40 κέξεο ηῆο Μεγάιεο Σαξαθνζηῆο; 

Η πεξίνδνο δηάξθεηαο θαί ὁ ηξόπνο ὑπνινγηζκνῦ ηῶλ κεξῶλ ηῆο Σαξαθνζηῆο, κέρξη 

λά πάξεη ηήλ ηειηθή ηεο κνξθή, πνύ ἔρεη ζήκεξα, πέξαζε ἀπό πνιιά κεηαβαηηθά ζηάδηα, 

ἀπό  ηνύο πξώηνπο ρξηζηηαληθνύο αἰῶλεο. 

•Πξόθεηηαη γηά ηόλ δηαθνξεηηθό ὑπνινγηζκό ηῶλ κεξῶλ ηῆο κεγάιεο αὐηῆο λεζηείαο, 

πνύ μερσξίδεη ἀπό ηίο ἄιιεο λεζηεῖεο ὡο πξόο ηήλ δηάξθεηα  θαί ηήλ ἔθηαζή ηεο. 

Σπγθεθξηκέλα, ὑπῆξμε ἀπό ηήλ ἀξρή πξνβιεκαηηζκόο ζηίο θαηά ηόπνπο ᾿Δθθιεζίεο, γηά 

ηό: 

•Πνηέο ζά εἶλαη αὐηέο νἱ ζαξάληα κέξεο λεζηείαο. 

•Ἄλ ζά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηήλ ρξνληθή δηάξθεηα ηό Σάββαην θαί  Κπξηαθή, πνύ 

εἶλαη εὐραξηζηηαθέο θαί θαηαιύζηκεο κέξεο. 

•Ἄλ ζά ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηήλ κέηξεζε ηῶλ ζαξάληα κεξῶλ θαί  Μεγάιε 

βδνκάδα. 

Σηήλ ζπλέρεηα ζά ἀλαθεξζνῦκε ζέ δύν ηξόπνπο ὑπνινγηζκνῦ. 

Πξῶηνο ηξόπνο ὑπνινγηζκνῦ. 

Σύκθσλα κέ ηόλ πξῶην ηξόπν ὑπνινγηζκνῦ ηῶλ κεξῶλ ηῆο Σαξαθνζηῆο, αὐηήλ ηήλ 

ἀπνηεινῦζαλ ὀθηώ ἑβδνκάδεο: 



1.Ἡ ἑβδνκάδα ηῆο Τπξνθάγνπ. 

2.Οἱ ἕμη ἑβδνκάδεο ηῶλ λεζηεηῶλ (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Βαΐσλ). 

3.Ἡ Μεγάιε ἑβδνκάδα. 

Τό  ὅηη ἀξρηθά ζπκπεξηιακβαλόηαλ  Μεγάιε ἑβδνκάδα ζηήλ Τεζζαξαθνζηή, θαίλεηαη 

θαζαξά ζηόλ θζ´ θαλόλα ηῆο ΣΤ΄ Οἰθ. Σπλόδνπ (691), ζύκθσλα κέ ηόλ ὁπνῖν  Μεγάιε 

ἑβδνκάδα ἀλαθέξεηαη ὡο «ὑζηέξα (ἐζράηε) ἑβδνκὰο» ηῆο Σαξαθνζηῆο, ζηόλ λ´ θαλόλα 

ηῆο Λανδηθείαο  (343 κέ 381, ἴζσο 360), θαζώο θαί ζηό ῾Οδνηπνξηθό ηῆο Αἰζεξίαο (381 

κέ 384). 

Κάζε ἑβδνκάδα πεξηειάκβαλε πέληε κέξεο λεζηείαο (5 κέξεο Χ 8 ἑβδνκάδεο = 40 

κέξεο). Γὲλ ὑπνινγίδνληαη ηά Σάββαηα θαί νἱ Κπξηαθέο ἐπεηδή ηίο κέξεο αὐηέο γίλεηαη 

θαηάιπζε νἴλνπ θαί ἐιαίνπ. 

Γεύηεξνο  ηξόπνο ὑπνινγηζκνῦ. 

Από ηόλ 9ν αἰώλα, ὅηαλ πιένλ ὁξηζηηθνπνηήζεθε ηό λέν λόεκα ηῆο Σαξαθνζηῆο,  

ὁπνία ἀπό πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο ηῶλ θαηερνπκέλσλ γηά λά δερζνῦλ ηό βάπηηζκα, ἔγηλε 

πεξίνδνο κεηαλνίαο θαί κέ ηήλ ἐπίδξαζε  ηνῦ ιεηηνπξγηθνῦ βηβιίνπ ηνῦ «Τξησδίνπ» 

ἐπηθξάηεζε « κνξθή ηῆο Κσλζηαληηλνππόιεσο», δειαδή ὁ ηξόπνο κεηξήζεσο πνύ 

ἐθαξκόζηεθε ηειηθά ζηήλ Κσλζηαληηλνύπνιε. 

Σύκθσλα κέ ηόλ λέν αὐηό ηξόπν ὑπνινγηζκνῦ ηῶλ κεξῶλ ηῆο  Μεγάιεο Σαξαθνζηῆο, 

ζηήλ πεξίνδν αὐηή:     

•Γέλ ζπκπεξηιακβάλεηαη  Μεγάιε ῾Δβδνκάδα. 

•Πξνζκεηξνῦληαη ηά Σάββαηα θαί νἱ Κπξηαθέο, πνύ, ἄλ θαί δέλ εἶλαη κέξεο λεζηείαο, 

ἐληάζζνληαη ζηήλ ιεηηνπξγηθή πεξίνδν ηῆο Μεγάιεο Σαξαθνζηῆο. 

•Χξεηάδνληαη 6 ἑβδνκάδεο γηά ηήλ ζπκπιήξσζή ηεο (νἱ ἕμη ἑβδνκάδεο ηῶλ λεζηεηῶλ, Α-

Β-Γ-Γ-Δ-Βαΐσλ). 

῞Δμη ἑβδνκάδεο ἐπί ἑπηά κέξεο θάλνπλ ζαξάληα δύν κέξεο (6ρ7 = 42). ᾿Αθαηξνῦληαη νἱ 

δύν ηειεπηαῖεο κέξεο, ηό Σάββαην ηνῦ Λαδάξνπ θαί  Κπξηαθή ηῶλ Βαΐσλ θαί ἔηζη 

ἔρνπκε ζαξάληα κέξεο. 

῾Η Μεγάιε Σαξαθνζηή ἀξρίδεη ἀπό ηήλ Γεπηέξα ηῆο Α´ ῾Δβδνκάδαο ηῶλ Νεζηεηῶλ 

(Καζαξά Γεπηέξα – Καζαξά ῾Δβδνκάδα) θαί ιήγεη ηήλ Πα-ξαζθεπή ηῆο ΣΤ´ ῾Δβδνκάδαο 

(πξό ηῶλ Βαΐσλ). Τά ηξνπάξηα αὐηῆο ηῆο ηειεπηαίαο κέξαο ζηό «Τξηώδην», θαλεξώλνπλ 

«ηήλ πιήξσζηλ ηῆο ςπρνθεινῦο Τεζζαξαθνζηῆο» θαί ηήλ ἀλακνλή ηῆο «ἁγίαο 

ἑβδνκάδνο ηνῦ Πάζνπο». 

Αὐηόο ὁ ὑπνινγηζκόο ὑπνλνεῖηαη, ζύκθσλα κέ ηήλ ἐξκελεία πνιιῶλ, θαί ἀπό ηίο 



᾿Απνζηνιηθέο Γηαηαγέο (θείκελν ηνῦ ηέινπο ηνῦ δ´ αἰώλα), πνύ ιέγνπλ: «᾿Δπηηειείζζσ 

δὲ  λεζηεία αὕηε πξὸ ηῆο λεζηείαο ηνῦ Πάζρα, ἀξρνκέλε κὲλ Γεπηέξαλ, πιεξνπκέλε δὲ 

εἰο Παξαζθεπήλ. Μεζ᾿ ἅο ἀπνλεζηεύζαληεο ἄξμαζζε ηῆο ἁγίαο ηνῦ Πάζρα ἑβδνκάδνο, 

λεζηεύνληεο αὐηὴλ πάληεο κεηὰ θόβνπ θαὶ ηξόκνπ». (᾿Απνζηνιηθέο Γηαηαγέο, Δ΄ 18,19) 

Γειαδή, λά γίλεηαη  λεζηεία αὐηή πξίλ ηή λεζηεία ηνῦ Πάζρα, ἀξρίδνληαο ἀπό ηήλ 

Γεπηέξα, θαί ηειεηώλνληαο ηήλ Παξαζθεπή. Μεηά ἀπό αὐηέο, ηειεηώλνληαο ηήλ λεζηεία, 

ἀξρίδνπκε ηήλ ἁγία βδνκάδα ηνῦ Πάζρα, λεζηεύνληαο ὅινη κέ θόβν θαί ηξόκν. 

Τό Σάββαην ηνῦ Λαδάξνπ θαί  Κπξηαθή ηῶλ Βαΐσλ, εἶλαη Γεζπνηηθέο ἑνξηέο. ᾿Δμ αἰηίαο 

ηνῦ λένπ ὑπνινγηζκνῦ ηῆο Σαξαθνζηῆο, πνύ ιήγεη πξίλ ηήλ Μεγάιε ῾Δβδνκάδα,  

Λεηηνπξγία ηνῦ Σαββάηνπ ηνῦ Λαδάξνπ, δηαζώδεη θάπνηα ζηνηρεῖα βαπηηζκαηηθῆο 

Λεηηνπξγίαο, γηά ηήλ ὁινθιήξσζε ηῆο ζαξαληάκεξεο πξνεηνηκαζίαο ηῶλ θαηερνπκέλσλ. 

Αὐηό θαίλεηαη ἀπό ηήλ ςαικσδία ηνῦ βαπηηζκαηηθνῦ ὕκλνπ «῞Οζνη εἰο Χξηζηόλ 

ἐβαπηίζζεηε…», ζέ ἀληηθαηάζηαζε ηνῦ Τξηζαγίνπ ὕκλνπ, θαηά ηό Σάββαην ηνῦ 

Λαδάξνπ θαί ἀπό ηό β´ Ἀπνιπηίθην ηῆο Κπξηαθῆο ηῶλ Βαΐσλ «Σπληαθέληεο ζνη δηὰ ηνῦ 

Βαπηίζκαηνο, Χξηζηὲ ὁ Θεόο, ηῆο ἀζαλάηνπ δσῆο μηώζεκελ ηῇ ᾿Αλαζηάζεη ζνπ…», πνύ 

θαλεξώλεη ηήλ ἤδε ηειεζζεῖζα Βάπηηζε ηῶλ θαηερνπκέλσλ ζηήλ ιήμε ηῆο 

Τεζζαξαθνζηῆο. 

Παξά ηήλ λέα ξύζκηζε, ζύκθσλα κέ ηήλ ὁπνία  Μεγάιε ἑβδνκάδα εἶλαη ἐθηόο 

Σαξαθνζηῆο, ζηίο Πξνεγηαζκέλεο ηῆο Μεγάιεο ἑβδνκάδαο παξακέλεη ὡο πηζζάκβσλνο 

εὐρή αὐηή πνύ ἀλαθέξεηαη ζηήλ ηεζζαξαθνλζήκεξε λεζηεία. Γέλ ὑπῆξμε πξόβιεςε γηά 

ἀιιαγή ηῆο εὐρῆο αὐηῆο γηά ηίο κέξεο πνύ δέλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηήλ Μεγάιε 

Σαξαθνζηή. Κη αὐηό εἶλαη δεῖγκα ηνῦ  παιαηνῦ ηξόπνπ ὑπνινγηζκνῦ ηῶλ κεξῶλ ηῆο 

Μεγάιεο Σαξαθνζηῆο ηό ὁπνῖν ζπκπεξηιακβάλεη ζηήλ Σαξαθνζηή θαί ηήλ  Μεγάιε  

῾Δβδνκάδα. ῎Αιισζηε ζηήλ ζπλείδεζε ηνῦ θόζκνπ  Μεγάιε ῾Δβδνκάδα δέλ 

μερσξίδεηαη ἀπό ηήλ Σαξαθνζηή. 

Γηαηί  ἐλῶ ἀπαγνξεύεηαη λὰ ηειεζζεῖ ζεία Λεηηνπξγία κέξα λεζηείαο, πξνζθέξεηαη 

ηίο κέξεο ηῆο λεζηείαο  ζεία Κνηλσλία, κέ ηήλ Ἀθνινπζία ηῶλ Πξνεγηαζκέλσλ; 

Αὐηό δέλ ἔξρεηαη ζέ ἀληίζεζε κέ ηόλ ἀπαγνξεπηηθό θαλόλα πνύ ἀλαθέξακε 

παξαπάλσ, ἀξθεῖ λά ἐμεηάζνπκε θαί ηήλ ἄιιε πιεπξά ηνῦ ζθνπνῦ ηῆο ζείαο Κνηλσλίαο. 

Ἡ ζεία Κνηλσλία δέλ εἶλαη κόλν  ἔιεπζε,  παξνπζία θαί  ἀπνθάιπςε ηνῦ 

ἀλαζηεκέλνπ Χξηζηνῦ «ἐλ ηῇ θιάζεη ηνῦ Ἄξηνπ»,  θαί  ἕλσζή καο κέ ηόλ Θεό, ἀιιά 

εἶλαη θαί  πεγή δπλάκεσο πνύ κᾶο ζηεξίδεη ζηόλ πλεπκαηηθό ἀγώλα. 

Καηά ηήλ Μεγάιε Σαξαθνζηή ὁ θάζε πηζηόο δηεμάγεη ἕλαλ πλεπκαηηθό ἀγώλα ἐλαληίνλ 



ηῆο ἁκαξηίαο θαί ηνῦ θαθνῦ. 

Ἡ θθιεζία κέ ηήλ ἀθνινπζία ηῶλ Πξνεγηαζκέλσλ Γώξσλ κᾶο δίδεη ηήλ ζεία Κνηλσλία 

ζάλ βνήζεηα θαί δύλακε ζηόλ ἀγώλα καο ἐλαληίνλ ηνῦ θαθνῦ θαί ηῆο ἁκαξηίαο. 

λῶ ἀπό ηήλ κηά κεξηά ἀπαγνξεύεηαη λά ηειεζζεῖ  ζεία Λεηηνπξγία ζηίο κέξεο ηῆο 

λεζηείαο, ἀπό ηήλ ἄιιε κεξηά ὅκσο ἔρνπκε ζπλέρεηα ζηήλ θθιεζία ηήλ παξνπζία ηῶλ 

θαξπῶλ ηῆο ζείαο Δὐραξηζηίαο κέ ηήλ ηέιεζε ηῆο Πξνεγηαζκέλεο. 

Ὅπσο ἀθξηβῶο θαί κέ ηόλ Χξηζηό πνύ, «ὁξαηὰ» κέλ ἀλαιήθζεθε ζηνύο νὐξαλνύο θη 

ὅκσο «ἀόξαηα» εἶλαη παξώλ ζηόλ θόζκν. 

Ὅπσο κέ ηήλ Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ πνύ πξόθεηηαη λά ἔξζεη, ἀιιά ηαπηόρξνλα βξίζθεηαη 

ἀλάκεζά καο θαί ηήλ βηώλνπκε θαζεκεξηλά. 

Ἔηζη, ινηπόλ,  ζεία Δὐραξηζηία ὡο κπζηήξην θαί πλεπκαηηθό παλεγύξη, ὡο γηνξηή ηῆο 

θθιεζίαο δέλ ζπκβηβάδεηαη κέ ηήλ λεζηεία θαί δέλ ηειεῖηαη ζηήλ δηάξθεηα ηῆο Μεγάιεο 

Σαξαθνζηῆο, ἀιιά ὡο ράξε θαί δύλακε πλεπκαηηθή, πνύ δίλεη ζηνύο πηζηνύο ηά ὅπια γηά 

ηόλ πλεπκαηηθό ηνπο ἀγώλα, βξίζθεηαη ζηήλ θαξδηά ηῆο λεζηείαο. 

Δἶλαη ζη᾽ ἀιήζεηα ηό πλεπκαηηθό κάλα πνύ κᾶο δηαηεξεῖ δσληαλνύο ζηό ηαμίδη καο κέζα 

ζηήλ ἔξεκν ηῆο Μεγάιεο Σαξαθνζηῆο. 

Ἡ λεζηεία, ὡο πξνεηνηκαζία ηνῦ πηζηνῦ, γηά ηήλ ζπκκεηνρή ηνπ ζηήλ «ζπεξηλή 

ζεία Κνηλσλία» θαηά ηήλ Ἀθνινπζία ηῶλ Πξνεγηαζκέλσλ Γώξσλ. 

Τό πξῶην θαί νὐζηαζηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηῆο Πξνεγηαζκέλεο εἶλαη ὅηη αὐηή εἶλαη 

κηά «ζπεξηλή Ἀθνινπζία». Γέλ εἶλαη Λεηηνπξγία, εἶλαη κηά ἀθνινπζία ζείαο Κνηλσλίαο, 

πνύ ηειεῖηαη ζπλαπηά κέ ηόλ ζπεξηλό. 

Σύκθσλα κέ ηήλ ὀξζόδνμε παξάδνζε πάληνηε πξό ηῆο ζείαο Κνηλσλίαο πξνεγεῖηαη  

Γεληθή ἤ Δὐραξηζηηαθή λεζηεία. 

•Ὅηαλ  ζεία Λεηηνπξγία ηειεῖηαη πνιύ ἐλσξίο, ηό πξσί,  ὁινλύθηηα ἀγξππλία πνύ 

πξνεγεῖηαη ἀλαπιεξώλεη ηό ἔξγν ηῆο λεζηείαο θαί ηῆο πξνεηνηκαζίαο. 

•Σηίο λνξίεο ὅπνπ  ζεία Λεηηνπξγία δέλ ηειεῖηαη πνιύ ἐλσξίο ηό πξσί, ἀιιά 

κεηαθηλεῖηαη ζέ θάπνηα ὥξα ἀξγόηεξα, παξαηείλεηαη  Γεληθή λεζηεία κεξηθέο ὧξεο 

ἀξγόηεξα πξόο ηό κεζεκέξη. 

•Τίο κέξεο πνύ ηεξνῦκε Γεληθή λεζηεία  ζεία Κνηλσλία πξνζθέξεηαη ηό ἀπόγεπκα 

ζπλαπηά κέ  ηόλ ζπεξηλό. θ᾽ ὅζνλ, ινηπόλ,  Τεηάξηε θαί  Παξαζθεπή θαηά ηήλ 

δηάξθεηα ηῆο Μεγάιεο Σαξαθνζηῆο εἶλαη κέξεο γεληθῆο ἀπνρῆο – Γεληθῆο λεζηείαο –  

ζεία Δὐραξηζηία πξνζθέξεηαη κέ ηήλ Πξνεγηαζκέλε ηό ἀπόγεπκα ζπλαπηά  κεηά ηήλ 

Ἀθνινπζία ηνῦ ζπεξηλνῦ. 



Μέ ηήλ ἴδηα ινγηθή ἐμεγνῦκε θαί ηό γεγνλόο ὅηη ηήλ παξακνλή ηῶλ Χξηζηνπγέλλσλ θαί 

ηῶλ Θενθαλείσλ, πνύ εἶλαη κέξεο Γεληθῆο Νεζηείαο,  ζεία Λεηηνπξγία ηειεῖηαη 

ζπλαπηά κέ ηόλ ζπεξηλό. Τό ἴδην ἀθξηβῶο ζπκβαίλεη θαί κέ ηήλ ζεία Λεηηνπξγία ηνῦ 

Μεγάινπ Σαββάηνπ. 

Ἴζσο ὅια αὐηά λά κᾶο θαίλνληαη παξάμελα θαί ἄζρεηα κέ ηό ηί γίλεηαη ζήκεξα. Μᾶο 

θαλεξώλνπλ ὅκσο ηήλ ὀξζόδνμε ιεηηνπξγηθή πξάμε ηῆο θθιεζίαο καο θαί θάηη ἀθόκα 

πηό ζπνπδαῖν, πνύ ζήκεξα ηό ἔρνπκε μεράζεη: «ὅηη  ζεία Δὐραξζηία πάληνηε εἶλαη ηό 

ηέινο ηῆο πξνεηνηκαζίαο, θαί νἱ κέξεο ηῆο Γεληθῆο Νεζηείαο ζηεθαλώλνληαη κέ ηήλ 

ζπεξηλή Δὐραξηζηία». 

Ἡ θθιεζία γηὰ ηήλ Τεηάξηε θαί ηήλ Παξαζθεπή, ζηήλ δηάξθεηα ηῆο Μεγάιεο 

Σαξαθνζηῆο, ὁξίδεη ηειεία ἀπνρή ἀπό ηό θαγεηό ὡο ηήλ ἐλάηε ὥξα. 

Γη᾽ αὐηό, ηό μαλαιέκε, ὅηαλ θνηλσλνῦκε ζηήλ Πξνεγηαζκέλε, πξέπεη λά εἴκαζηε ὅιε ηήλ 

κέξα λεζηηθνί. 

Πνπζελά ἀιινῦ δέλ ὑπάξρεη ηό ἀιεζηλό λόεκα ηῆο λεζηείαο θαί πνπζελά  Σαξαθνζηή 

δέλ ἀπνθαιύπηεηαη θαιύηεξα παξά κόλν θαηά ηίο κέξεο ἐθεῖλεο πνύ πξνζθέξεηαη  ζεία 

Κνηλσλία ηό ἀπόγεπκα ζπλαπηά κέ ηόλ ἑζπεξηλό. 

Ἡ Μεγάιε Σαξαθνζηή. «Ἕλαο ηξόπνο δσῆο». 

Ο θάζε ρξηζηηαλόο ζηήλ δηάξθεηα ηνῦ ἐθθιεζηαζηηθνῦ  ἔηνπο θαί ἰδηαίηεξα θαηά ηήλ 

πεξίνδν ηῆο Μεγάιεο Σαξαθνζηῆο δέλ ζά πξέπεη λά πεξηνξίδεηαη ἁπιά θαί κόλν ζηήλ 

παξαθνινύζεζε ηῶλ ἀθνινπζηῶλ, ζηήλ ηππηθὴ λεζηεία θαί ηήλ πξνζεπρή. Θεσξεῖηαη 

δεδνκέλν ὅηη ὅια αὐηά πξνβιέπνληαη ἀπό ηήλ θθιεζία καο θαί ἀπνηεινῦλ ἱεξό 

θαζῆθνλ ηνῦ θάζε ρξηζηηαλνῦ. Γηά λά ἔρνπλ ὅκσο ζεηηθό ἀπνηέιεζκα θαί λά ἀπνθηήζνπλ 

ηό πξαγκαηηθό ηνπο λόεκα, ζά πξέπεη λά γίλνπλ «ἕλαο ηξόπνο δσῆο». 

Νά ἀπνθύγνπκε ηήλ δηάζπαζε ηῆο δσῆο καο ζέ δύν θνκκάηηα, ζηό ζξεζθεπηηθὸ θαί ζηό 

θνζκηθό, ηήλ δηάζπαζε ηῆο δσῆο καο ζὲ  δύν ηξόπνπο δσῆο, ζηόλ ηξόπν δσῆο κέζα ζηό 

ζπίηη θαί ζηόλ ηξόπν δσῆο ἔμσ ἀπ' αὐηό. 

Σηό παξειζόλ θαηά ηήλ Μεγάιε Σαξαθνζηή, ὁιόθιεξε  θνηλσλία ἀπνδερόηαλ ἕλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκό δσῆο, ὁξηζκέλνπο θαλόλεο πνύ ὑπελζύκηδαλ ζηά ἄηνκα – κέιε ηῆο 

θνηλσλίαο, ηήλ πεξίνδν ηῆο Σαξαθζηῆο θαί δεκηνπξγνῦζε ἔηζη  θνηλσλία ἕλα εἶδνο 

ζαξαθνζηηαλνῦ θιίκαηνο, βνεζώληαο ηόλ ρξηζηηαλό ζηόλ πξνζσπηθό ηνπ ἀγώλα. 

Σήκεξα ηά πξάγκαηα ἔρνπλ ἀιιάμεη ὄρη κόλν ζέ θνηλσληθό ἐπίπεδν ἀιιά θαί 

νἰθνγελεηαθό, ζέ ζεκεῖν ὥζηε δέλ ρξεηάδεηαη θαλείο λά βγεῖ ἀπό ηό ζπίηη ηνπ γηά λά 

βξεζεῖ «ἔμσ». ιόθιεξνο ὁ «ἔμσ θόζκνο» ἔρεη ἐγθαηαζηαζεῖ κόληκα κέζα ζηό ζπίηη καο, 



κέ ηήλ ἐπηθξάηεζε θαί ηήλ ἀιινησηηθή ἐπίδξαζε ηῶλ κέζσλ καδηθῆο ἐλεκέξσζεο, πνύ 

ἔρνπλ δηαπνηίζεη ηήλ δσή καο κέζα θαί ἔμσ ἀπό ηό ζπίηη. 

θεῖλν πνύ δεηάεη ἀπό κᾶο  θθιεζία λά θάλνπκε ζηήλ δηάξθεηα ηῆο Μεγάιεο 

Σαξαθνζηῆο εἶλαη: 

1.Νά ἐκπινπηίζνπκε ηόλ πλεπκαηηθό θαί δηαλνεηηθά ἐζσηεξηθό θόζκν καο, λά 

κειεηήζνπκε θαί λά ζηνραζζνῦκε πάλσ ζέ ὅ,ηη κπνξεῖ λά κᾶο βνεζήζεη λά 

ἀλαθαιύςνπκε αὐηόλ ηόλ ἐζσηεξηθό θόζκν θαί ηίο ραξέο ηνπ. 

2.Νά ἐιέγμνπκε ηόλ ἀπίζηεπηα ὑπεξνπηηθὸ ραξαθηῆξα καο, ζηίο ζρέζεηο καο κέ ηνύο 

ἀλζξώπνπο, ζηά δηάθνξα γεγνλόηα θαί ζηήλ δνπιεηά. 

3.Μᾶο δίλεη ηήλ εὐθαηξία γηά ἔιεγρν ζηά ιόγηα καο. «θ γὰξ ηῶλ ιόγσλ ζνπ δηθαησζήζῃ, 

θαὶ ἐθ ηῶλ ιόγσλ ζνπ θαηαδηθαζζήζῃ». (Μαηζ. 12, 37) 

4.Νά ληώζνπκε θαί λά βηώζνπκε ηήλ «ραξκνιύπε» πνύ εἶλαη ηό πξαγκαηηθό κήλπκα ηῆο 

Μεγάιεο Σαξαθνζηῆο 

5.Νά «καιαθώζεη» ηήλ θαξδηά καο ηόζν ὥζηε λά κπνξεῖ λά ἀλνηρηεῖ ζηίο 

πξαγκαηηθόηεηεο ηνῦ πλεύκαηνο, λά ἀπνθηήζεη ηήλ ἐκπεηξία ηῆο θξπκκέλεο «δίςαο θαὶ 

πείλαο» γηά ἐπηθνηλσλία κέ ηόλ Θεό. 

6.Τέινο, λὰ πάξνπκε ηήλ κεγάιε ἀπόθαζε, ὥζηε λά «ζπκπνξεπζῶκελ κεηὰ ηνῦ Χξηζηνῦ, 

ἀλαβαίλνληεο εἰο Ἱεξνζόιπκα, λὰ ζπζηαπξσζῶκελ κεη᾽ αὐηνῦ δηὰ λὰ ζπλαλπςῇ κᾶο εἰο 

ηὴλ ἄλσ Ἱεξνπζαιὴκ ἐλ ηῇ βαζηιεία ηῶλ νὐξαλῶλ». 

 


