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 Ναοὺμ τοῦ προφήτου. Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος (792),  

 Θεοκλήτου ἀρχιεπισκόπου Λακεδαιμονίας.  
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∆όξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις 

ευδοκία. (Λουκ. 2,14) 
 

2222 αγγελικός ύμνος τη νύκτα της γεννήσεως του Χριστού μας μιλάει 
για την ειρήνη που έφερε πάνω στη γη η γέννηση του Θεανθρώπου. 
 

ΣΣΣΣύμφωνα με τη θεολογία της Εκκλησίας μας, η ειρήνη δεν 
είναι ιδεολόγημα, ούτε φανταστική υπόθεση, αλλά το πρόσωπο του 
Κυρίου Ιησού. Ο ίδιος άλλωστε είχε πει· «ειρήνην την εμήν δίδωμι 
υμίν» (Ιω. 14,27). 
 

����πίσης, ο απόστολος Παύλος θα το φωνάξει· «αυτός γαρ ε-
στιν η ειρήνη υμών, ο ποιήσας τα αμφότερα εν και το μεσότειχον 
του φραγμού λύσας την έχθραν εν τη σαρκί αυτού…» (Εφ. 2,14), 
δηλαδή ο Χριστός είναι η ειρήνη που συνήνωσε τα δύο μέρη και κα-
τέρριψε το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ ανθρώπου και Θεού. 
 

2222 άνθρωπος μετά την πτώση μισούσε τον Θεό και είχε γίνει 
εχθρός Του. Τώρα ο Χριστός στο πρόσωπό Του συνήνωσε τον Θεό 
και τον άνθρωπο. Έγινε Θεάνθρωπος και συμφιλίωσε το πλάσμα με 
τον Πλαστουργό. 
 

2222 ιερός Χρυσόστομος θα σχολιάσει ως εξής την καταλλαγή 
μας   με   τον   Θεό·   «και   γαρ   του   μονογενούς  έργον  εγένετο  τούτο,  συ- 
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    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς Ἱεριχὼ 

τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου 

διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι 

Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. Καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, 

ἐλέησόν με. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς 

δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰη-

σοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. Ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵ-

να ἀναβλέψω. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου 

σέσωκέ σε· καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων 

τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ. 
 

 

 

ναγαγείν τα διεστώτα και καταλλάξαι τα εκπεπολεμένα», δηλαδή το 
έργο του Χριστού είναι να συνενώσει τα χωρισμένα και να ειρηνεύ-
σει αυτά που είχαν πόλεμο μεταξύ τους. 
 

2222ι Πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν πως ο Χριστός μας έ-
φερε τριών ειδών ειρήνη. Ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη με τον εαυτό 
μας, ειρήνη με τους ανθρώπους.  
 

ΠΠΠΠιο αναλυτικά: Ειρήνη με τον Θεό, όταν φυλάττουμε τις ε-
ντολές του και εφαρμόζουμε τα θελήματά Του. Ειρήνη με τον εαυτό 
μας, όταν διώχνουμε τα πάθη και τους λογισμούς από την ψυχή μας, 
και ειρήνη με τους άλλους, όταν κάνουμε τα πάντα για να ειρηνεύ-
σει ο αδελφός μας και δεν του προξενούμε σκάνδαλο. 
 

%%%% ειρήνη είναι ενέργεια του αγίου Πνεύματος· «εκτός ενερ-
γείας του αγίου Πνεύματος ουχ ευρίσκεται», λέγει ένας εκ των Πα-
τέρων. Ο Ειρηνοποιός είναι ο πρεσβευτής του Θεού. 
 

ΌΌΌΌσο εμείς αγιαζόμαστε, τόσο περισσότερο ζούμε την ειρήνη 
του Θεού και μπορούμε να την μεταδώσουμε και στους άλλους. Ο 
ακατάστατος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ειρηνικός. Άλλωστε ο 
Θεός είναι Θεός ειρήνης και όχι ακαταστασίας (Α΄ Κορ. 14,33). 
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                ΕΕΕΕκείνον τον καιρόν, καθώς επλησίαζε ο Ιησούς εις την Ιεριχώ, ένας 
τυφλός εκαθότανε κοντά εις τον δρόμον και ζητιάνευε. Όταν άκουσε 
να περνά πολύς κόσμος, ερώτησε τι συμβαίνει. Του είπαν, ότι ο Ιησούς 
ο Ναζωραίος διαβαίνει. Τότε εφώναξε, “Ιησού, υιέ του Δαυίδ, ελέησέ 
με”. Εκείνοι που προηγούντο, τον επέπλητταν διά να σιωπήση· αλλ’ 
αυτός εφώναζε πολύ περισσότερον, “Υιέ του Δαυίδ, ελέησέ με”. Ο Ιη-
σούς εσταμάτησε και διέταξε να του τον φέρουν. Όταν αυτός επλησία-
σε, τον ερώτησε, “Τι θέλεις να σου κάνω;”. Εκείνος δε είπε, “Κύριε, 
θέλω να ξαναϊδώ”. Ο Ιησούς τού είπε, “Ξανάβλεψε· η πίστις σου σε έ-
σωσε”. Και αμέσως απέκτησε το φως του και τον ακολουθούσε δοξά-
ζων τον Θεόν. Και όλος ο λαός, όταν το είδε, εδόξασε τον Θεόν.  
 
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
  
 

!!!!υτός που βάζει σκάνδαλα και προκαλεί πολέμους δεν μπο-
ρεί να είναι άνθρωπος της ειρήνης. Πόσο αποκαρδιωτικό ήταν το 
φαινόμενο οι λεγόμενοι ισχυροί της γης να βάζουν τους ανθρώπους 
να σκοτώνονται, και μάλιστα για την επιτυχία τους αυτή να προτρέ-
πουν την οικουμένη να προσεύχεται, ώστε να πάει καλά η επιχείρη-
ση του πολέμου! 
 

����ια φοβερή δαιμονική κατάσταση κι ένας παραλογισμός. Οι 
Πατέρες έναν πόλεμο αναγνωρίζουν κι αυτός είναι εναντίον του α-
ντιδίκου της σωτηρίας μας, του πονηρού. 
 

ΌΌΌΌποιος ειρηνεύσει με τον εαυτό του, θα ειρηνεύσει μαζί του 
ο ουρανός και η γη, λέει ο αββάς Ισαάκ. Να γίνουμε ειρηνικοί και ει-
ρηνοποιοί με την προσευχή, με τη συμμετοχή μας στη θεία Ευχαρι-
στία, με την υποχώρηση, με την καλοσύνη, με συγκεκριμένες πράξεις. 
 

4444α αποδείξουμε με την ζωή μας πως είμαστε παιδιά του άρ-
χοντα της ειρήνης και της καταλλαγής, δηλαδή του Ιησού Χριστού. 
Αυτό που λέγει η Εκκλησία μας να το λέμε συχνά· «Υπέρ της ειρή-
νης του σύμπαντος κόσμου… του Κυρίου δεηθώμεν». 
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ΣΣΣΣήμερα που διάφοροι παράγοντες, όπως ένας από αυτούς εί-
ναι η πολυποίκιλη κρίση των ημερών μας, μας κάνουν να είμαστε 
νευρικοί, βιαστικοί στις δουλειές μας και ανυπόμονοι στις απαιτή-
σεις μας, βίαιοι στις ενέργειές μας και ταραγμένοι στους λογισμούς 
μας, η γέννηση του Χριστού, του ειρηνοποιού και άρχοντος της ει-
ρήνης, μας κάνει να προβληματισθούμε και μας παρακινεί να αγωνι-
σθούμε να επικρατήσει η ειρήνη παντού, δηλαδή στον κόσμο, στον 
εαυτό μας και με τον Θεό. Όλα τα αγαθά, η υγεία και ο πλούτος βιώ-
νονται σωστά με το αγαθό της ειρήνης.  
 

[…] 
 

!!!!δελφοί μου, Χαίρετε, Ειρηνεύετε και Υγιαίνετε.    
 

(Πηγή: Ιστοσελίδα ΠΟΙΜΗΝ) 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
           ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΜΑΣ     

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία  
                (Επέτειος Εγκαινίων του Ιερού Ναού) 
6:00 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός  
                χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  
                Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου  
                και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νικολάου  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας  
                στον Άγιο Νικόλαο 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
7:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο 
7:30 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συλλήψεως της Αγίας  
                Άννης. Θα ψάλλει πολυμελής Βυζαντινός χορός 
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