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Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  
«η ειρήνη ηµών» 

 
Ένα από τα βασικότερα αιτήµατα της ανθρωπότητας τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε το 
αίτηµα της ειρήνης. Τα δεινά που προκάλεσαν οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι, αλλά και ο 
εναγώνιος φόβος της περιόδου του λεγοµένου «ψυχρού πολέµου» ώθησαν τους 
ανθρώπους στο να επιδιώκουν µε διάφορα µέσα την επικράτηση της ειρήνης στον κόσµο. 
Τούτο ισχύει έντονα και στις ηµέρες µας, εφ’ όσον τοπικές εστίες συγκρούσεων απειλούν 
για µια γενική ανάφλεξη. 
Το σφάλµα, όµως, µερικών ανθρώπων υπήρξε το γεγονός ότι απευθύνθηκαν σε φορείς 
µη κατάλληλους για να ικανοποιήσουν το αίτηµά τους. Σε φορείς µε ανθρώπινη 
νοοτροπία, καρπό της µεταπτωτικής καταστάσεως του ανθρώπου, αδύναµη να επιλύσει 
αυθεντικά και ριζικά το πρόβληµα. Η διαπίστωση αυτή προξένησε απογοήτευση στον 
άνθρωπο και τον έκανε να στραφεί για µια ακόµη φορά µέσα στην ιστορία της επίγειας 
παρουσίας του στην αληθινή πηγή της ειρήνης, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Η επιλογή 
αυτή υπήρξε ορθή.  
 
«Ο άρχων ειρήνης» 
Η Τριαδική Θεότης αποτελεί τον άρχοντα της ειρήνης κατά τον λόγον του προφήτου 
Ησαίου εφ’ όσον της ειρήνης του Θεού «ουκ έστιν όριον» (Ης. θ΄ 7). Τόπος της ειρήνης 
είναι ο Θεός, κατά τον ιερό Ψαλµωδό, και πηγή της είναι η Αγία Τριάδα, της οποίας 
γνώρισµα είναι η ειρηνική κατάσταση, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Αυτή την 
ειρήνη που «ήνωσε τα το πριν διεστώτα» και «έλυσε το µεσότοιχον του φραγµού» έδωσε 
ο Χριστός στον κόσµο. Αυτή δεν µοιάζει µε την ειρήνη του κόσµου. Υπερέχει «πάντα 
νουν» και ενεργεί για τον άνθρωπο ως φρουρός των καρδιών και των νοηµάτων εν 
Χριστώ Ιησού (Φιλιπ. δ΄ 7). 
Όταν οι άγγελοι έφεραν από τον ουρανό το µήνυµα της ελεύσεως του Χριστού στον 
κόσµο έψαλαν: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». Ο 
αγγελικός ύµνος αντηχεί σ’ όλους τους τόπους της γης. Το µήνυµα της Εκκλησίας στους 
πιστούς για τη σωτηρία τους συνοδεύεται πάντοτε από τον ουράνιο χαιρετισµό: «Ειρήνη 
πάσι». Σε κάθε ιερή ακολουθία η Εκκλησία µας µεταφέρει την ειρήνη στους ανθρώπους. 
Από την «άνωθεν ειρήνη» γεννάται η ειρήνη του κόσµου. Είναι η αντανάκλαση του 
ουρανού στη γη, η ακένωτη πηγή των δωρηµάτων του Αγίου Πνεύµατος.  
 
Ας επιδιώξουµε την ειρήνη 
Την εγκατάλειψη της ειρήνης του Χριστού την διακρίνουµε στη διάσπαση της 
οικογένειας, στους τόπους των εγκληµάτων, στους εθνικούς διχασµούς, στους 
αδελφοκτόνους πολέµους, στις καρδιές των ανθρώπων χωρίς προσανατολισµό, χωρίς 
εµπιστοσύνη στο Θεό, µόνων στην έρηµο της αµφιβολίας και της απιστίας. 
Αδελφοί µου, 
µε βάση την ειρήνη ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία Του. Κάθε λαός έχει την ιστορία του, 
την γλώσσα του, τις παραδόσεις του. Όλοι µαζί, όµως αποτελούν την Εκκλησία, τη 
µεγάλη και παγκόσµια «εν ουρανώ και επί γής» Βασιλεία του Χριστού, της οποίας «ουκ 
έσται τέλος». Σ’ αυτή υπάρχει η ειρήνη. Ας την αναζητήσουµε! Αµήν.  
 
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφες. β΄ 14-22) 
«Την έχθραν … καταργήσας» 
Αδελφοί, Χριστός έστιν η ειρήνη ηµών, ο ποιήσας τα αµφότερα εν και το µεσότοιχον του 
φραγµού λύσας, την έχθραν, εν τη σαρκί αυτού τον νόµον των εντολών εν δόγµασι 



καταργήσας, ίνα τους δύο κτίση εν ευατώ εις ένα καινόν άνθρωπον ποιών ειρήνην, και 
αποκαταλλάξη τους αµφοτέρους εν ενί σώµατι τω Θεώ δια του σταυρού, αποκτείνας την 
έχθραν εν αυτώ και ελθών ευηγγελίσατο ειρήνην υµίν τοις µακράν και τοις εγγύς, ότι δι’ 
αυτού έχοµεν την προσαγωγήν οι αµφότεροι εν ενί πνεύµατι προς τον πατέρα. Άρα ουν 
ουκέτι εστέ ξένοι και πάροικοι, αλλά συµπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού, 
εποικοδοµηθέντες επί τω θεµελίω των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου 
αυτού Ιησού Χριστού, εν ω πάσα οικοδοµή συναρµολογουµένη αύξει εις ναόν άγιον εν 
Κυρίω εν ω και υµείς συνοικοδοµείσθε εις κατοικητήριον του Θεού εν Πνεύµατι.  
 
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής 
Αδελφοί, ο Χριστός είναι η ειρήνη µας, ο οποίος συνένωσε τα δύο µέρη και κατέρριψε το 
µεσότοιχο του φραγµού, δηλαδή την έχθρα, καταργήσας δια της σαρκός του το νόµο των 
εντολών που συνίστατο σε διαταγές, για να δηµιουργήσει στον εαυτό του, από τα δύο 
µέρη, ένα νέον άνθρωπο και να φέρει ειρήνη και να συµφιλιώσει µε το Θεό και τα δύο 
µέρη σε ένα σώµα δια του σταυρού, δια του οποίου θανάτωσε την έχθρα. Και όταν ήλθε, 
κήρυξε το χαρµόσυνο άγγελµα ειρήνης σ’ εσάς που ήσαστε µακριά (τους εθνικούς), και 
στους πλησίον (τους Ιουδαίους), διότι δι’ αυτού έχουµε και οι δύο είσοδο προς τον Πατέρα 
µε ένα Πνεύµα. Ώστε λοιπόν, δεν είσθε πλέον ξένοι και παρεπίδηµοι, αλλά συµπολίτες 
των αγίων και οικείοι του Θεού, διότι έχετε οικοδοµηθεί επάνω στο θεµέλιο των 
αποστόλων και των προφητών, του οποίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, 
επάνω στον οποίο η όλη οικοδοµή συναρµολογείται και αυξάνει ώστε να γίνει ναός 
άγιος για τον Κύριο. Σ’ αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο, που είναι ο Χριστός, και σεις 
συνοικοδοµείσθε, ώστε να γίνεται τόπος κατοικίας του Θεού δια του πνεύµατος. 
 


