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 Ἀβδιοὺ προφήτου (θ΄ π.Χ. αἰ.), Βαρλαὰμ μάρτυρος (304).  
 Ἡλιοδώρου (272) καὶ Εὐφημίας μαρτύρων.   

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ. 
(Λουκ. 2:14) 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ και τον πανικό που έχουν προκαλέ-
σει τους τελευταίους μήνες οι νέες μορφές τρομοκρατίας, μέσα στην 
ανασφάλεια που συνταράσσει τον κόσμο, ο αγγελικός αυτός ύμνος 
αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα. Εκτός όμως από τα συνταρακτικά 
γεγονότα, τα οποία κάθε τόσο προβάλλονται από τα μέσα ενημερώ-
σεως, η ειρήνη υπονομεύεται και καταστρέφεται μέσα στις πόλεις, 
στα χωριά, τις οικογένειες και μέσα στην καρδιά μας, με ποικίλους, 
ανυποψίαστους τρόπους. Δεν κάνουν όλοι αυτοί πολύ θόρυβο, αλλά 
παραμένουν καταστροφικοί, όπως ο καρκίνος για τον οργανισμό. 
Φθοροποιά πάθη διώχνουν την ειρήνη από την ψυχή των ανθρώπων 
και επιβάλλουν τη σύγχυση και την ταραχή. 

Α΄ 
Σ’ αυτή τη ζοφερή κατάσταση που βαραίνει τις καρδιές αναρίθμη-
των ανθρώπων, η Εκκλησία μάς καλεί να προσέξουμε και να επανα-
λάβουμε ελπιδοφόρα τον αγγελικό ύμνο, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ 
καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». Για όσους έχουν ανατραφεί χωρίς πίστη, αυτό 
συνήθως ακούγεται σαν παραμύθι. Για όσους όμως πιστεύουμε στον 
θεάνθρωπο Ιησού, ο ύμνος των αγγέλων στη Γέννησή Του συμπυκνώ-
νει την ελπίδα και τη δύναμή μας για την εξουδετέρωση της πολύ-
μορφης αναταραχής, που σαν επικίνδυνη ραδιενέργεια εξαπλώνεται 
στη γη· αλλά και για την υπέρβαση της προσωπικής μας ανησυχίας. 
 

Συγχρόνως με την ενανθρώπηση του Υιού του Θεού καθορί-
ζονται και οι βασικές συνέπειες του έργου Του: Η δόξα και η ειρήνη. 
Δόξα στο άπειρο θείο μεγαλείο και ειρήνη στη γη. Δεν πρόκειται για 
απλή    ευχή   αλλά    για   ουσιαστική   υπόσχεση   που   αναφέρεται   στη   σωτη- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιβ΄ 16-21, η΄ 8) 
    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου 
εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ 
ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; Καὶ εἶπε· Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ 
μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ 
γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· Ψυχή, ἔχεις 
πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 
Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν 
ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ 
εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.   
 
 

ρία του όλου ανθρώπου, η οποία αρχίζει με τη σάρκωση του Λόγου 
του Θεού, με προοπτική να ολοκληρωθεί στο τέλος της ιστορίας, στα 
«έσχατα». Αυτή η ειρήνη δεν εξαρτάται από τις ανθρώπινες διαβου-
λεύσεις και τις ιδιοτέλειες των ισχυρών. Έχει αφετηρία τον Θεό της 
αγάπης. Γι’ αυτό η πρώτη φράση είναι «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ». 
Πρόκειται για το κατεξοχήν  γ ε γ ο ν ό ς  που δοξάζει τον Θεό. 
 

Στη ζωή του Χριστού, που κορυφώθηκε στον Σταυρό και την 
Ανάστασή Του, αποκαλύφθηκε η πολυεδρική ειρήνη, που Εκείνος 
χαρίζει στον κόσμο. Ο Θεός, στον οποίο έχουμε στηρίξει την εμπι-
στοσύνη μας, είναι «Θεὸς εἰρήνης» (Φιλιπ. 4:9). Η ειρήνη αυτή αρ-
χίζει από τα βάθη της ανθρωπίνης υπάρξεως, για να γίνει η ευεργετι-
κή δύναμη που γαληνεύει τον κόσμο ολόκληρο. Η ειρήνη την οποία 
κηρύττει η Καινή Διαθήκη είναι πολυδιάστατη: προσωπική, κοινω-
νική, και συγχρόνως αγιαστική, ολική, εσχατολογική. 

 

Η χριστιανική έννοια της εσωτερικής ειρήνης είναι κάτι πολύ βα-
θύτερο και πλατύτερο από την αταραξία των στωικών ή τη νιρβάνα των 
βουδιστών, και δεν σχετίζεται καθόλου με την απάθεια για τα συμβαίνο-
ντα γύρω μας. Το Ευαγγέλιο αποκάλυψε ότι το αντίθετο της ειρήνης δεν 
είναι ο πόλεμος αλλά ο εγωισμός, ο προσωπικός, ο κοινοτικός, ο εθνι-
κός, ο φυλετικός εγωκεντρισμός. Εδώ βρίσκεται η ρίζα της απειλής κατά 
της ειρήνης κι εδώ πρέπει να στραφεί η προσοχή και η προσπάθειά μας. 

 

Η ορθόδοξη πνευματική εμπειρία δεν επιδιώκει μια συμβατική, ε-
πιφανειακή ειρήνη, περιορισμένη σε μερικές μόνο περιοχές, αλλά την πλή-
ρη ειρήνη, με τους άλλους, με τον εαυτό μας, με τον Θεό, με την κτίση. 
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Β΄ 
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». Τελευταία, στο λεξιλό-
γιο μικρών και μεγάλων δεσπόζουν οι λέξεις «τρομοκρατία», «βία», 
«πόλεμος». Παρ’ όλο όμως το ποικίλο ενδιαφέρον για την επικράτηση 
της ειρήνης, πολλές διακηρύξεις μοιάζουν με μάσκες που καλύπτουν 
ιδιοτελή συμφέροντα. Ο τραγικότερος βιασμός σήμερα είναι ο βιασμός 
της περιπόθητης ειρήνης. Κάποτε νιώθουμε κουρασμένοι πια να ακού-
με για την προδομένη και βιασμένη παγκόσμια ειρήνη. Μόνιμη πάντως 
παραμένει η επιθυμία των ανθρώπων για ειρηνική συμβίωση. Και η 
Εκκλησία μας ακατάπαυστα δέεται «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος 
κόσμου», «ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης». Η ειρήνη δεν μπορεί να εξα-
σφαλισθεί ερήμην του Θεού. Την αλήθεια αυτή, πολλοί άνθρωποι στην 
εποχή μας, ακόμα και μεταξύ των χριστιανών, εύκολα τη λησμονούν. 
 

Για να γιορτάσουμε πιο ουσιαστικά την εορτή των Χριστου-
γέννων, οφείλουμε –πέρα από τις τυπικές ευχές– να αποδεχθούμε 
στη ζωή μας την ειρήνη, με οδηγό και εμπνευστή τον «Ἄρχοντα εἰ-
ρήνης». Άμεσο χρέος όλων όσοι πιστεύουμε στον «Θεὸ τῆς εἰρή-
νης», όσων Τον δοξολογούμε με τον ύμνο των αγγέλων, είναι:  

 

Πρώτον, να είμαστε εσωτερικά ειρηνικοί. «Ζήτησον εἰρήνην 
καὶ δίωξον αὐτήν», παρακινεί ο Δαυίδ (Ψαλμ. 33:15). «Εἰρηνεύετε· καὶ 
ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν» (Β΄ Κορ. 13:11), 
επιμένει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός είναι ο ασφαλής δρόμος που οδη-
γεί στην πνευματική τελείωση: «Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ 
τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον» (Εβρ. 12:14). 

 

Δεύτερον, οφείλουμε να είμαστε παράγοντες ειρήνης. «Μα-
κάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 
5:9). «Τίποτε δεν είναι τόσο χαρακτηριστικό του χριστιανού όσο το 
να αγωνίζεται για την ειρήνη· ένεκα τούτου ο Κύριος μάς υποσχέθη-
κε γι’ αυτό τη μέγιστη ανταμοιβή» («Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἴδιον χρι-
στιανοῦ ὡς τὸ εἰρηνοποιεῖν· διὸ καὶ τὸν ἐπ᾿ αὐτῷ μισθὸν μέγι-
στον ἡμῖν ὁ Κύριος ἐπηγγείλατο»), λέγει ο Μέγας Βασίλειος. 

 

Όσο λοιπόν εξαρτάται από μας, ας διατηρούμε σχέσεις ειρη-
νικές    προς    όλες    τις   κατευθύνσεις   («εἰ   δυνατὸν   τὸ   ἐξ   ὑμῶν,   μετὰ  
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πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες» – Ρωμ. 12:18). Και ακόμη, να 
μην μένουμε απαθείς στις εντάσεις και συγκρούσεις που εξελίσσο-
νται γύρω μας – στο οικογενειακό, το κοινωνικό, το θρησκευτικό 
περιβάλλον. Ας συμβάλλουμε με τον συνετό λόγο, τη διακριτική 
σιωπή, την όλη ειρηνική παρουσία μας, στην υπέρβαση των παρεξη-
γήσεων, τη συμφιλίωση προσώπων και ομάδων. 
 

Κυρίως, ας μη λησμονούμε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να αναπτυ-
χθεί μόνη της. Συνδέεται με άλλες, σπουδαίες αξίες της ζωής· και πριν 
από όλα με τη δικαιοσύνη. Ένας άδικος, παράνομος κόσμος δεν μπορεί 
να περιμένει ειρήνη. Ο γνήσιος πόθος για ειρήνη σε παγκόσμιο, τοπικό 
ή προσωπικό επίπεδο εκφράζεται με αγώνα για δικαιοσύνη. Αλλά σή-
μερα πλέον, η ειρήνη και η δικαιοσύνη έχουν και ένα άλλο προσωνύ-
μιο: «ανάπτυξη». Και όλοι όσοι μπορούμε πρέπει να συνεισφέρουμε 
στην ανάπτυξη των φτωχότερων περιοχών. Όταν οι άλλοι, μακριά μας 
ή κοντά μας, στερούνται τα πιο αναγκαία για τη στοιχειώδη επιβίωσή 
τους, δεν είναι παράξενο να στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις και 
να υιοθετούν άλλες, επικίνδυνες, θρησκευτικές απόψεις περί της σημα-
σίας της ζωής και του θανάτου. Και βεβαίως δεν ευθύνονται μόνον ε-
κείνοι για τον τραγικό αυτό προσανατολισμό… 
Αναστασίου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας, από το βιβλίο 
«Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί…», σελ. 115-124, α΄ έκδοση: Αθήνα 2006, εκδ. Μαΐστρος 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ  
Σήμερα, Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, 6.30 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Πώς “μι-
λάμε” στα παιδιά μας για το Θεό σήμερα;». Ομιλήτρια: κ. Χάρις 
Δημητρακούδη, Θεολόγος - Παιδαγωγός. Παράλληλα θα υπάρχει 
χώρος για την απασχόληση των παιδιών. 
2)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (εντός του Ι. Ναού μας) 
Π α ρ α σ κ ε υ ή  2 4  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 7 
6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός / 9:00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία 
Σ ά β β α τ ο  2 5  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 7   
7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.  
                Παρουσίαση 4 βιβλίων από τον Αρχιμ. Γεννάδιο Κουτσόπουλο  
5:00 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός & Ιερά Παράκληση στην Αγία Αικατερίνη 
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