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Ἀλακθηζβήηεηα ἡ Θ. Λεηηνπξγία ηῶλ Πξνεγηαζκέλσλ
Τηκίσλ Δώξσλ δηαζώδεη ἀξραία ιεηηνπξγηθή πξαθηηθή(1),
ἀιιά θπξίσο ηό ἀζθεηηθό ἦζνο θαί ηήλ πλεπκαηηθόηεηα
ηῆο ξζνδόμνπ παξαδόζεσο κέρξη ηίο ἡκέξεο καο. Ἡ
πεξίνδνο ηῆο Μ. Τεζζαξαθνζηῆο εἶλαη ἡ θαη’ ἐμνρήλ
πέλζηκε πεξίνδνο ηῆο Ἐθθιεζίαο καο. Τό πέλζνο
δεινῦηαη κέ ηήλ ἀπαγόξεπζε ηειέζεσο ἑνξηαζηηθῶλ
ἐθδειώζεσλ θαί ἀθνινπζηῶλ (2) , ἀιιά θαί κέ δύν πξαθηηθέο πνύ ζρεηίδνληαη ἄκεζα κέ ηό πό ἐμέηαζε ζέκα: κέ
ηήλ θαζηέξσζε αζηεξόηαηεο λεζηείαο θαί κέ ηήλ
ἀπαγόξεπζε ηειέζεσο Θ. Λεηηνπξγίαο ηίο θαζεκεξηλέο
ἡκέξεο ηῆο Μ. Τεζζαξαθνζηῆο.
1. Ἡ νηζηεία ηῶν καθημεπινῶν θαζ’ ὅιε ηή δηάξθεηα ηῆο Μ. Τεζζαξαθνζηῆο, πξνβιέπεη πιήξε ἀζηηία κέρξη
ηήλ ἐλάηε ώξα (3:00 κκ) θαηά ηήλ ὁπνία ὁ Κύξηνο παξέδσζε ἐπί ηνῦ Σηαπξνῦ ηό Πλεῦκα Τνπ(3) . Οἱ θαλνληθέο
δηαηάμεηο πνύ πξνβιέπνπλ ηήλ λεζηεία ηῆο Μ.
Τεζζαξαθνζηῆο εἶλαη νἱ θαλόλεο Ἀποζη-69 θαί Λαοδ-50
(4) , νἱ ὁπνῖνη ἔρνπλ ἐπηθπξσζεῖ ἀπό ηόλ Ση-2.
2. Δέν ἐπιηπέπεηαι ἡ πποζθοπά ηῆρ Ἀναιμάκηος
Θςζίαρ κέ ηήλ ηέιεζε πιήξνπο Θ. Λεηηνπξγίαο θαηά ηίο
θαζεκεξηλέο ηῆο Μ. Τεζζαξαθνζηῆο(5) , δηόηη ὁ παλεγπξηθόο-ἀλαζηάζηκνο ραξαθηήξαο ηῆο Θ. Λεηηνπξγίαο δέλ
ζπλάδεη κέ ηό πέλζνο ηῆο πεξηόδνπ αηῆο (6) . Ὡζηόζν, ἡ
ἀπαγόξεπζε ηειέζεσο Θ. Λεηηνπξγίαο θαηά ηίο θαζεκεξηλέο ηῆο Μ. Τεζζαξαθνζηῆο πξνζέθξνπε ζηήλ ἀξραία
ζπλήζεηα ζύκθσλα κέ ηήλ ὁπνία νἱ πηζηνί θνηλσλνῦζαλ
πνιύ ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ηήλ ἑβδνκάδα
(7) .
Ἡ ἀλάγθε αηή ζεξαπεύζεθε κέ ηήλ θαζηέξσζε ηῆο
ἀθνινπζίαο ηῶλ Πξνεγηαζκέλσλ Τηκίσλ Δώξσλ, ἡ
ὁπνία, ἐπεηδή «ἐπηηειεῖηαη … ζπλεζθηαζκέλσο θαί
πελζεξῶο»(8) , κπνξεῖ λά ηειεῖηαη ὅιεο ηίο θαζεκεξηλέο
ηῆο Μ. Τεζζαξαθνζηῆο(9) , ἀιιά ηίο δύν πιένλ ζεβάζκηεο
ἡκέξεο (Τεηάξηε θαί Παξαζθεπή) ἐπηβάιιεηαη ἡ ηέιεζή
ηεο θαί ἀπό ηίο ζρεηηθέο ηππηθέο δηαηάμεηο.

ΤΕΥΦΟΣ 50ο

 ἱζηνξηθόο Σωκπάηηρ (4νο αἰ.) κᾶο δηαζώδεη ἀξραία
παξάδνζε: «λ Ἀιεμαλδξείᾳ, ηῇ Σεηξάδη θαί ηῇ ιεγνκέλῃ
Παξαζθεπῇ Γξαθαί ηε ἀλαγηλώζθνληαη, θαί νἱ δηδάζθαινη
ηαύηαο ἑξκελεύνπζη, πάληα ηε ηά ηῆο ζπλάμεσο γίλεηαη,
δίρα ηῆο ηῶλ κπζηεξίωλ ηειεηῆο. Καί ηνῦηνλ ἐζηηλ ἐλ
Ἀιεμαλδξείᾳ ἔζνο ἀξραῖνλ»(10).
Ἡ Πξνεγηαζκέλε Θ. Λεηηνπξγία ὀξγαλώζεθε ιεηηνπξγηθά ζέ ζπλδπαζκό κέ ηήλ Ἀθνινπζία ηνῦ
Ἑζπεξηλνῦ, ζηό ηέινο ηῆο ὁπνίαο παξαηίζεληαη ηά
ἁγηαζκέλα ζέ πξνεγνύκελε Θ. Λεηηνπξγία Τίκηα Δῶξα
γηά λά κεηαιάβνπλ ἐμ αηῶλ νἱ πηζηνί. Γηαηί ὅκσο ἡ Πξνεγηαζκέλε λά ζπλδεζεῖ κέ ηήλ Ἀθνινπζία ηνῦ Ἑζπεξηλνῦ
θαί ὄρη ηνῦ Ὄξζξνπ, ὥζηε λά κπνξνῦλ νἱ πηζηνί λά θνηλσλήζνπλ ηό πξσί, ὅπσο γίλεηαη κέ ηίο Θ. Λεηηνπξγίεο
ηῆο Κπξηαθῆο θαί ηνῦ Σαββάηνπ;
Καηά ηόλ ἀείκλεζην Ἰσ. Φνπληνύιε, πξνθαλῶο ηά
Κπξηαθά ιόγηα ὅηη «νἱ πἱνὶ ηνῦ λπκθῶλνο… ὅζνλ ρξόλνλ
ἔρνπζηλ ηὸλ λπκθίνλ κεη’ αὐηῶλ νὐ δύλαληαη
λεζηεύεηλ» (Μαξθ. 2, 19) εἶραλ θαζνξηζηηθή ἐπίδξαζε
ζηό ζεκεῖν αηό: κέ ηή Θ. Κνηλσλία ὁ Νπκθίνο ζπλδέεηαη κέ ηήλ ἀγαπώζα αηόλ ςπρή θαί ἔηζη νἱ «πἱνί ηνῦ
λπκθῶλνο» δέλ κπνξνῦλ πιένλ λά ζπλερίδνπλ λά λεζηεύνπλ. Γη’ αηό ἡ Θ. Λεηηνπξγία ηειεῖηαη ηό πξσί ηῆο
Κπξηαθῆο θαί ηνῦ Σαββάηνπ, ἐλῶ ηίο θαζεκεξηλέο πνύ νἱ
πηζηνί πελζνῦλ λεζηεύνληαο ὅιε ηήλ ἡκέξα, θνηλσλνῦλ
κεηά ηήλ ἐλάηε ὥξα θαί ηόλ Ἑζπεξηλό θαί ζηή ζπλέρεηα
ιακβάλνπλ λεζηίζηκε ηξνθή (μεξνθαγία).Δειαδή, ἡ Θ.
Κοινωνία ζηήν Πποηγιαζμένη πποζδιοπίζηηκε σπονικά βάζει ηῆρ νηζηείαρ ηῆρ «ἐνάηηρ» καί δέν μποπεῖ
παπά νά εἶναι ηό ἐπιζηέγαζμα ηῆρ ὁλοημέπος ἀζιηίαρ
ἡ ὁποία καηαλύεηαι μέ ηήν ξηποθαγία. Αηό πνλνεῖ ὁ
ἱεξόο Φπςζόζηομορ ιέγνληαο «Ἰδνὺ, ηὴλ ἡκέξαλ ἄζηηνη
δηεηειέζακελ ζήκεξνλ ἅπαζαλ, θαὶ ηξάπεδαλ ἐλ ἑζπέξᾳ
παξαζηεζόκεζα νὐρ ὁκνίαλ ηῇ ρζεζηλῇ ηξαπέδῃ, ἀιι'
ἐλειιαγκέλελ θαὶ ζεκλνηέξαλ»(11).

Σύλ ηῷ ρξόλῳ, ὅκσο, ἐπεηδή νἱ πηζηνί δέλ ἦηαλ ζέ
ζέζε εἴηε λά παξαθνινπζήζνπλ ηή Πξνεγηαζκέλε ηό
ἀπόγεπκα ἤ λά παξακείλνπλ ηειείσο ἄζηηνη γηά λά θνηλσλήζνπλ ζηό ηέινο ηνῦ Ἑζπεξηλνῦ, παξνπζηάζηεθε ἡ
ἀλάγθε πξνζθπγῆο ζηήλ ἐθθιεζηαζηηθή νἰθνλνκία. Ἡ
Ἐθθιεζία ἐθαξκόδνληαο ηήλ νἰθνλνκία ἐπέηξεςε ηήλ
ηέιεζε ηῆο Πξνεγηαζκέλεο ηό πξσί, πξαθηηθή ἡ ὁπνία
ἔρεη πιένλ θαζηεξσζεῖ(12). Τά ηειεπηαῖα ρξόληα ὅκσο
παξαηεξεῖηαη κία πξνζπάζεηα ἐπηζηξνθῆο ζηήλ ἀξραία
πξάμε ηῆο Ἐθθιεζίαο κέ ηήλ ηέιεζε ηῆο Πξνεγηαζκέλεο
ζηήλ «ὥξα» ηεο, δει. ηό ἀπόγεπκα, θαηά ηόλ Ἑζπεξηλό.
Ὅκσο, ἡ ἄκβιπλζε ηνῦ ἀζθεηηθνῦ θξνλήκαηνο, θαί ζπλαθόινπζα ηῆο λεζηείαο, κέ ηήλ ἀπώιεηα ηῆο μεξνθαγίαο
ηῆο «ἐλάηεο» ὡο ηνῦ θαλόλνο ηῆο λεζηείαο ηῆο Μ.
Τεζζαξαθνζηῆο, θαί ἡ παξάιιειε ἐπηζηξνθή ζηήλ
ἀξραία ιεηηνπξγηθή πξάμε ἔζεζε ηό ἐξώηεκα: πνηά λεζηεία πξέπεη λά ηεξήζεη ὅπνηνο ζέιεη λά θνηλσλήζεη ζέ
ἀπνγεπκαηηλή Πξνεγηαζκέλε;
Ννκίδνπκε ὅηη ζύκθσλα κέ ηά ἀλσηέξσ ἡ ἀπάληεζε
εἶλαη κία: ὁλοήμεπη ἀζιηία μέσπι ηή Θ. Κοινωνία. Ἡ
Πξνεγηαζκέλε γελλήζεθε θαί δηακνξθώζεθε κέζα ζέ
αηό ηό πιαίζην ηῆο αζηεξόηεηνο ηῆο λεζηείαο, θαί δέλ
εἶλαη ἐπηηξεπηό λά ἀπνθνπεῖ ἀπό αηό.  Ἅγ. Σςμεών
Θεζζαλονίκηρ (15νο αἰ.) εἶλαη ζαθήο: «Ἡ πξνεγηαζκέλε
Λεηηνπξγία ἄλσζελ θαί ἐθ ηῶλ δηαδόρσλ ηῶλ Ἀπνζηόισλ
ἐζηίλ… θαί ἀιεζῶο ηῶλ Ἀπνζηόισλ εἶλαη αὐηή πηζηεύνκελ, ἐμ ἀξρῆο γεγελεκέλελ δη’ αὐηήλ ηήλ λεζηείαλ. ὥζηε
πελζεῖλ θαί κή ἑνξηάδεηλ ἡκᾶο ἐλ ηαῖο ηνῦ πέλζνπο
ἡκέξαηο… Καί πεξί κέλ ηήλ ἐλάηελ ὥξαλ ηαύηελ

ηεινῦκελ ηήλ ηειεηήλ (ηήλ Πξνεγηαζκέλε),
ἀπνζώδνληεο ηόλ ὅξνλ ηῆο λεζηείαο, ἅπαμ πξόο
ηήλ ἑζπέξαλ ἐζζίεηλ ηεηππωκέλνπ»(13).
Ἐπηπιένλ, ζύκθσλα κέ ηήλ θαλνληθή θαί ινηπή
ἐθθιεζηαζηηθή παξάδνζε, ἡ λεζηεία πνύ ἔρεη θαζηεξώζεη
ἡ Ἐθθιεζία καο γηά ηή ζπκκεηνρή ζηή Θ. Εραξηζηία
εἶλαη ἡ ἀθ’ ἑζπέξαο ηέλεια ἀποσή ἀπό ὁηιδήποηε βπώζιμο καί πόζιμο(14).
Ἡ θαλνληθή παξάδνζε ἐπ’ αηνῦ εἶλαη θαηεγνξεκαηηθή:
1. Σύκθσλα κέ ηόλ Καπθ-47 (θαηά ηό Πεδάιην -50)
ηά «ἅγηα» πξνζθέξνληαη ἀπό «λεζηηθῶλ» ἀλζξώπσλ.
Μάιηζηα ὁ θαλόλαο κλεκνλεύεη ἀπόθαζε ηῆο Α΄
Οἰθνπκεληθῆο Σπλόδνπ, ἡ ὁπνία ὅκσο δέλ ἔρεη δηαζσζεῖ
(15).
2. Ἰδηαίηεξν ἐλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ὁ Καπθ-41
(θαηά ηό Πεδάιην -48)(16):
α. Σηά «Ἅγηα ζπζηαζηεξίνπ» κόλν «λεζηηθνί
ἄλζξσπνη» κπνξνῦλ λά πξνζέιζνπλ.
β. Ἡ ἐμαίξεζε πνύ πξνβιέπεη ὁ θαλόλαο ζύκθσλα κέ
ηήλ ὁπνία ηή Μ. Πέκπηε «ἐλ ᾗ ηὸ Κπξηαθὸλ δεῖπλνλ
ἐπηηειεῖηαη» κπνξνῦλ λά πξνζέιζνπλ ζηή Θ. Κνηλσλία
θαί κή λεζηηθνί δέλ ἰζρύεη κεηά ηήλ ξεηή ηξνπνπνίεζή
ηνπ ἀπό ηόλ Ση-29. Ἡ Ση’ ἐλ Τξνύιῳ Οἰθνπκεληθή ζεώξεζε ηή δηάηαμε αηή ὡο πξνζσξηλή νἰθνλνκία ηῶλ Παηέξσλ ηῆο Καξρεδόλνο, θαί ηήλ ἀθπξώλεη ζεκεηώλνληαο
ἐπί ιέμεη: «Μεδελὸο νὖλ ἡκᾶο ἐλάγνληνο θαηαιηπεῖλ ηὴλ
ἀθξίβεηαλ, ὁξίδνκελ, ἀπνζηνιηθαῖο θαὶ παηξηθαῖο
ἑπόκελνη παξαδόζεζη, κὴ δεῖλ ἐλ Σεζζαξαθνζηῇ ηῇ
ὑζηέξᾳ ἑβδνκάδη ηὴλ Πέκπηελ ιύεη, θαὶ ὅιελ ηὴλ
Σεζζαξαθνζηὴλ ἀηηκάδεηλ».

Γηά ηνύο Παηέξεο ηῆο Ση΄ Οἰθνπκεληθῆο ἡ ηήξεζε ηῆο
εραξηζηηαθῆο λεζηείαο-αζηηίαο ζεκειηώλεηαη ζέ
«ἀπνζηνιηθέο θαί παηεξηθέο παξαδόζεηο», ἡ ηπρόλ δε πεξηθξόλεζή ηεο, ἀθόκα θαί ηή Μ. Πέκπηε, ὁδεγεῖ ζέ
«ἀηίκσζε» ὅιεο ηῆο Τεζζαξαθνζηῆο!
γ. Ἐμαηξεηηθά ἐλδηαθέξνπζα εἶλαη ἡ ηειεπηαία θξάζε ηνῦ
Καπθ-41 (θαηά ηό Πεδάιην -48): δηαζώδεη ηήλ ἀξραία
πξάμε ζύκθσλα κέ ηήλ ὁπνία ἡ Ἐμόδηνο Ἀθνινπζία,
ἐηειεῖην ζηά πιαίζηα ηῆο Θ. Λεηηνπξγίαο. Τί ζά ζπλέβαηλε ὅκσο ἄλ ἔπξεπε λά ηειεζζεῖ ἡ Ἐμόδηνο ηό ἀπόγεπκα,
ἐλῶ αηνί πνύ ζά ἱεξνπξγνῦζαλ εἶραλ ἤδε γεπκαηίζεη; Ἡ
Ἐθθιεζία, ἀζθαιῶο, ἀζθεῖ ηήλ νἰθνλνκία. Πξνζνρή
ὅκσο! Ὄρη πξόο ηήλ θαηεύζπλζε ηῆο ἄξζεσο ηῆο πξό ηῆο
Θ. Κνηλσλίαο λεζηείαο (ἀζηηίαο), ἀιιά κέ ηήλ ηέιεζε
κόλν ηῆο Ἐμνδίνπ Ἀθνινπζίαο ἄλεπ Θ. Λεηηνπξγίαο
(«κόλαηο εὐραῖο ἐθηειεζζῇ»)! Τόζν αζηεξή θαί
ἀλειαζηηθή ἦηαλ ἡ ἀξραία Εθθιεζία ὡο πξόο ηό δήηεκα
ἀπόιπηεο λεζηείαο (ἀζηηίαο) πξό ηῆο Θ. Κνηλσλίαο. Δέλ
ἀζθνῦζε ηήλ νἰθνλνκία γηά θαηάιπζε ηῆο εραξηζηηαθῆο
λεζηείαο νὔηε ζηήλ πεξίπησζε ηῆο Ἐμνδίνπ Ἀθνινπζίαο!
Ἡ ἐθθιεζηαζηηθή νἰθνλνκία ἐθαξκόδεηαη κόλν ζέ
πεξίπησζε ἐπηθεηκέλνπ ζαλάηνπ ζύκθσλα κέ ξεηή θαλνληθή δηάηαμε ηνῦ Ἁγ. Νηθεθόξνπ κνινγεηνῦ (9 νο αἰ.)
«Γεῖ κεηαδηδόλαη ηῆο ζείαο Κνηλσλίαο ηῷ ἀζζελνύληη
ἀπνζαλεῖλ θηλδπλεύνληη, θαί κεηά ηό γεύζαζζαη βξώζεσο» (θαλώλ Θ΄)(17), κέ ηήλ ὁπνία ηξνπνπνηεῖηαη ἡ ζρεηηθή
ἀπαγόξεπζε ηνῦ Ἁγ. Ἀλαζηαζίνπ ηνῦ Σηλαΐηνπ (7νο αη.)
(18).
 ζεβαζκόο πξόο ηήλ ηήξεζε ηῆο πξό ηῆο Θ. Κνηλσλίαο αζηεξῆο λεζηείαο (ἀζηηίαο) εἶλαη ἐκθαλήο ἀπό ηόλ
ἀπόιπην θαί θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν κέ ηόλ ὁπνῖν ὁ Ἅγ.
Ἰσ. Χξπζόζηνκνο ἀξλεῖηαη ηή ζπθνθαληηθή θαηεγνξία
«ὅηη ηηλὰο ἐθνηλώλεζε κεηὰ ηὸ θαγεῖλ αὐηνύο».
Ἀλαθέξεη ὁ Ἅγηνο: «Πνιιὰ θαη’ ἐκνῦ ἐζθεπάζαλην, θαὶ
ιέγνπζηλ, ὅηη ηηλὰο ἐθνηλώλεζα κεηὰ ηὸ θαγεῖλ αὐηνύο. Καὶ
εἰ κὲλ ηνῦην ἐπνίεζα, ἐμαιεηθζείε ηὸ ὄλνκά κνπ ἐθ ηῆο
βίβινπ ηῶλ ἐπηζθόπωλ, θαὶ κὴ γξαθείε ἐλ ηῇ βίβιῳ ηῆο
ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, ὅηη ἰδνὺ ἐὰλ ηνηνῦηνλ ἐγὼ ἔπξαμα, θαὶ
ἀπνβαιεῖ κέ Χξηζηὸο ἐθ ηῆο βαζηιείαο αὐηνῦ»(19)!
 ἱεξόο Αγνπζηῖλνο ἀπνδίδεη ηήλ αζηεξόηεηα ηῆο
εραξηζηηαθῆο λεζηείαο ζέ ἐληνιή ηνῦ Ἁγ. Πλεύκαηνο
νο
(20), ἐλῶ ὁ ἱζηνξηθόο Σσθξάηεο (4
αἰ.) ραξαθηεξίδεη
«νὐρ ὡο ἔζνο ρξηζηηαλῶλ» ηήλ ηέιεζε Θ. Εραξηζηίαο
ρσξίο λά ἔρεη πξνεγεζεῖ ὁινήκεξε λεζηεία(21).
Ἔηζη, ὁ Ἅγ. Νηθόδεκνο Ἁγηνξείηεο ζπγθεθαιαηώλνληαο ηήλ ἐθθιεζηαζηηθή παξάδνζε ζεκεηώλεη: «Ὅζελ θαί
νἱ ζέινληεο κεηαιαβεῖλ, ἕσο πξό ηνῦ κεζνλπθηίνπ ἔρνπλ
ηήλ ἄδεηαλ λά πίλνπλ λεξό θαί κεηά ηαῦηα πξέπεη λά κήλ
βάινπλ ηίπνηε εἰο ηό ζηόκα, ἕσο νπ κεηαιάβνπλ»(22).

Σςμπεπαζμαηικά:
1. Ἡ Πξνεγηαζκέλε Θ. Λεηηνπξγία εἶλαη ζαπκάζηα
εθαηξία γηά λά θαηαλνήζνπλ νἱ πηζηνί καο ὅηη ἡ Θ. Κνηλσλία δέλ πξνζθέξεηαη ὡο βξαβεῖν ἤ ἔπαζιν ζέ
πνηηζέκελνπο ληθεηέο, ἀιιά κόλν ὡο «θάξκαθν» ζέ
ὅζνπο πξνζπαζνῦλ λά ζεξαπεπζνῦλ ἀπό ηίο ἀξξώζηηεοπάζε, θαί ὡο «βηηακίλε» ζέ ὅζνπο ἀγσλίδνληαη ζηόλ δύζθνιν πλεπκαηηθό ἀγώλα.

2. Ἡ ἐθθιεζηαζηηθή καο παξάδνζε κπνξεῖ θαί
ἀμηνπνηεῖ θαί ηήλ ἀθξίβεηα θαί ηήλ νἰθνλνκία ζηήλ πεξίπησζε ηῆο Πξνεγηαζκέλεο θξαηώληαο ὅκσο ηήλ νζία
ηεο, πνύ εἶλαη ὁ θαηά δύλακηλ πλεπκαηηθόο ἀγώλαο γηά ηή
κεηνρή καο ζηό Σῶκα ηνῦ Χξηζηνῦ: γηά ὅζνπο κπνξνῦλ
λά ἀγσληζηνῦλ ἔληνλα πξνζθέξεη ηό «θάξκαθν
ἀζαλαζίαο» ζηήλ καηά λειηοςπγική ἀκπίβεια ηεινύκελε
(ἀπνγεπκαηηλή) Πξνεγηαζκέλε. Γηά ὅζνπο δέλ κπνξνῦλ
λά ἀληέμνπλ «ηόλ θαύζσλα ηῆο ἡκέξαο» κέ ηήλ ἀπόιπηε
ὁινήκεξε ἀζηηία πξνζθέξεη ηό ἴδην «θάξκαθν
ἀζαλαζίαο» ζηήλ καηά λειηοςπγική οἰκονομία ηεινπκέλε (πξσηλή) Πξνεγηαζκέλε.
Καί ζηίο δύν πεξηπηώζεηο εἶλαη ὁ ἴδηνο ὁ Κύξηόο καο
Ἰεζνῦο Χξηζηόο. Αηό ζά πξέπεη λά γίλεη ἀπνιύησο ζαθέο ἀπό ηνύο πηζηνύο καο.
Ἡ ἐπηκνλή πηζηνῦ λά θνηλσλήζεη ζέ ἀπνγεπκαηηλή
Πξνεγηαζκέλε ἐλῶ ἔρεη πάξεη ηό πξσηλό ηνπ θαί ἡ ηαπηόρξνλε ἀλαηηηνιόγεηε νζηαζηηθά ἄξλεζή ηνπ λά θνηλσλήζεη ηό πξσί πνύ πξνηείλεη ὁ πλεπκαηηθόο, ζύκθσλα κέ
ηήλ παξάδνζε ηῶλ Ἁγίσλ καο, θαηαδεηθλύεη ζνβαξό
πλεπκαηηθό πξόβιεκα. Τό πξόβιεκα ζά ἐληαζεῖ ἄλ ὁ
πλεπκαηηθόο ἐλδώζεη ζηήλ ἐπηκνλή ηνῦ πηζηνῦ θαί ηνῦ
παξάζρεη ηήλ «εινγία»… Ἔηζη πάξρεη ὁ θίλδπλνο
ζηγά-ζηγά αηόο ὁ πηζηόο λά ἀμηνινγεῖ ὡο κεῖδνλ ὄρη ηό
γεγνλόο ηῆο παξνπζίαο ηνῦ ἴδηνπ ηνῦ Χξηζηνῦ ζηή Θ.
Κνηλσλία, ἀιιά ηό “πεξηβάιινλ” ζηό ὁπνῖν ὁ Κύξηνο
πξνζθέξεηαη. Θά πεξηθξνλήζεη ἔηζη ὁ πηζηόο καο ηό πνιύηηκν Δῶξν θαζ’ ἑαπηό ἐπηδεηώληαο πξσηίζησο ηό πεξηηύιηγκά Τνπ…
Ἔηζη, κέ ηήλ ςεπδαίζζεζε ὅηη ἐπηζηξέθνπκε δῆζελ
ζηήλ παξάδνζε, κεηαηξέπνπκε ηήλ νἰθνλνκία ζέ… παξανηθνλνκία κέ νζηαζηηθή ἀιινίσζε ηνῦ θξνλήκαηνο ηῶλ
πηζηῶλ.
3. Ἡ ἐπηζπκία ηῶλ πηζηῶλ γηά κεηνρή ζηό Πνηήξην
ηῆο Ζσῆο, ὅπσο ηό δνῦζε ἡ ἀξραία Ἐθθιεζία ζέ
ἀπνγεπκαηηλή Πξνεγηαζκέλε, εἶλαη κνλαδηθή πνηκαληηθή
εθαηξία λά ζπλδπαζηεῖ κέ ηήλ πξνζπάζεηα ἐπηζηξνθῆοκύεζεο ζηό ἀζθεηηθό θξόλεκα ηῆο ἀξραίαο Ἐθθιεζίαο:
ἡ εὐσαπιζηιακή νηζηεία, πού ἀζθαλῶρ δέν ζημαίνει
μόνο ἀζιηία, ἀιιά θαί ζιωπή, θςλακή ηῶν αἰζθήζεων
θαί πεπιζςλλογή ηοῦ νοῦ ὅλη ηήν ἡμέπα, ὡο ἀλακνλή
γηά ηή κεηνρή ζηό Πνηήξην ηῆο Ζσῆο θαί θαη’ ἐπέθηαζε
ζπκκεηνρῆο ζηόλ πλεπκαηηθό ἀγώλα ηῆο Μ.
Τεζζαξαθνζηῆο.
4. Ἐκεῖο ὡο ιεηηνπξγνί, ζπκκεξηδόκελνη ηή δπζθνιία
ηῆο εραξηζηηαθῆο λεζηείαο, ὀθείινπκε λά ηεξνῦκε
ἐπαθξηβῶο ηή ιεηηνπξγηθή ἀθξίβεηα δηεπθνιύλνληαο ηνύο
πηζηνύο καο: ἡ Πξνεγηαζκέλε λά ηειεῖηαη ἀκέζσο κεηά
ηήλ «ἐλάηε», ζηίο 3:00 κκ, θαί ὄρη ἀξγά ηό ἀπόγεπκα ἤ ηό
βξάδπ, ὁπόηε ἡ δπζθνιία ηῆο ἀζηηίαο ἐμειίζζεηαη πνιύ
ἔληνλα γηά ηνύο λεζηεύνληεο.
Σπκπεξαζκαηηθά, «ἀπνζηνιηθαῖο θαὶ παηξηθαῖο
ἑπόκελνη παξαδόζεζη» (Ση-29) δέλ κπνξνῦκε παξά λά
ηεξνῦκε κέ ζεβαζκό ηήλ ἐθθιεζηαζηηθή παξάδνζε ζηό
δήηεκα ηῆο εραξηζηηαθῆο λεζηείαο ζηήλ Θ. Λεηηνπξγία
ηῶλ Πξνεγηαζκέλσλ Δώξσλ θαιιηεξγώληαο ζηνύο πηζηνύο καο ηό ἀζθεηηθό θξόλεκα ηῆο παξαδόζεώο καο.
Μόλν ηόηε ζά ἔρνπκε ἀιεζή ἐπηζηξνθή ζηήλ παξάδνζε
ηῶλ Ἁγίσλ καο.
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