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^H ε¨ρήνη, θa µποροÜσαµε νa ποÜµε κατ\ àρχήν, ¬τι εrναι µιa àρετc τοÜ
àνθρώπου, ποf χαρίζεται ½ς δωρεa àπe τe Θεe στeν ôνθρωπο, àφοÜ ï ôνθρωπος
καθαρίσει τcν ψυχc καd τe σ΅µα του àπe τa πάθη καd τdς êµαρτίες. Δυστυχ΅ς ¬µως,
¬πως λέγει καd ï ≠Aγιος \Iσίδωρος Πηλουσιώτης, «τe µbν τÉς ε¨ρήνης ùνοµα πανταχοÜ·
τe δb πρÄγµα οéδαµοÜ»1. Δηλαδή, ¬λοι παντοÜ καd πάντοτε µιλοÜν καd διακηρύσσουν
περd τÉς ε¨ρήνης, àλλa στcν οéσία ™ ε¨ρήνη εrναι àποÜσα.
^Oρισµeς λέξεως ε¨ρήνη
^H ε¨ρήνη εrναι µιa κατάσταση, ποf ζεÖ ï ôνθρωπος, πρeς τeν Θεόν, τeν ëαυτeν
του καd πρeς τeν πλησίον. Στa ëβραϊκa ™ àντίστοιχη λέξη τοÜ ¬ρου ε¨ρήνη εrναι τe
«σαλgµ» (salom), ποf âχρησιµοποιεÖτο ½ς ï καθηµερινeς χαιρετισµeς µεταξf τ΅ν
\Iουδαίων. \Eξ αéτÉς τÉς λέξεως προέρχεται τe ùνοµα Σαλώµη, ποf σηµαίνει E¨ρήνη
καd Σαλωµών, ποf σηµαίνει E¨ρηναÖος, ε¨ρηνικός.
^H ε¨ρήνη âν τ΅ Παραδείσω τÉς τρυφÉς
Kατ\ àρχήν, νοµίζω ¬τι εrναι σωστe νa ξεκινήσουµε τc σκέψη µας àπe τcν
ε¨ρήνη, ™ ïποία •πÉρχε στeν Παράδεισο, âκεÖ ¬που οî πρωτόπλαστοι ζοÜσαν ε¨ρηνικa
µεταξύ τους καd σb σχέση µb τcν φύση καd τa ζ΅α2. Aéτc ™ ε¨ρήνη χάθηκε âξ α¨τίας τÉς
êµαρτίας καd àνυπακοÉς τ΅ν πρωτοπλάστων. Oî ôνθρωποι, τa ζ΅α καd γενικa
ïλόκληρη ™ φύση öχασε τcν παραδείσια ε¨ρήνη καd àπe τότε µπÉκε στc ζωc τοÜ
àνθρώπου ™ φθορά, ™ êµαρτία, τe ôγχος καd γενικa οî παρεπόµενες τÉς êµαρτίας
καταστάσεις.
Aéτc ™ ε¨ρήνη εrναι κεντρικc öννοια στe κήρυγµα τ΅ν προφητ΅ν γιa τc σωτηρία,
ποf πρόκειται νa φέρFη ï προσδοκώµενος Mεσσίας, \IησοÜς Xριστός, καθgς καd γιa τc
προσδοκώµενη µεσσιανικc âποχή, κατa τcν ïποία θa àποκατασταθFÉ ™ παραδείσια
ε¨ρήνη, ™ ïποία χάθηκε λόγÿω τÉς êµαρτίας τ΅ν πρωτοπλάστων. \Aναφέρει σχετικa ï
προφήτης \Hσαΐας: «Tότε ï λύκος θa βόσκFη µαζd µb τe àρνί, καd ™ λεοπάρδαλις θa
κατοικFÉ µαζd µb τe âρίφιον, τe µοσχάριον καd ï ταÜρος θa βόσκουν µαζd µb τeν λέοντα
καd ≤να µικρe παιδd θa ïδηγFÉ αéτa ½ς ≥µερα àρνία. Te βόδι καd ™ àρκούδα θa βόσκουν
µαζd καd τa µικρά τους θa κάµνουν µαζd συντροφιά. Te λιοντάρι καd τe βόδι θa
τρώγουν µαζd ôχερα. Mικρe παιδd θa êπλώνFη καd θa θέτFη χωρdς κίνδυνο τa χέρια του
στcν τρύπα τοÜ δηλητηριώδους φιδιοÜ καd στc φωλιά, ¬που τa φίδια öχουν τa µικρά
τους. ≠Oλα τa ôγρια θηρία καd τa δηλητηριώδη φίδια δbν θa κάµνουν σb κανένα κακό,
οûτε θa öχουν τc δύναµη καd τc διάθεση νa σκοτώσουν κανένα στe ±γιό µου ùρος, διότι
ïλόκληρος ï κόσµος θa öχFη πληµµυρίσει àπe τc θεία γνώση, ¬πως τe πολf νερe
κατακαλύπτει τdς θάλασσες»3.
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‰Eχεις ε¨ρήνη, öκδ. Xριστιανικc âστία, 19975, σ. 28.
«≠Oσο ï ôνθρωπος βιώνει τcν ε¨ρήνη στe πλήρωµά της, τόσο καd τείνει πρeς τcν προπτωτική του
κατάσταση, διότι ™ ε¨ρήνη àποτελοÜσε βασικe γνώρισµα καd στοιχεÖο τÉς παραδεισένιας âκείνης ζωÉς
τ΅ν προωτοπλάστων». ‰Eχεις ε¨ρήνη, âκδ. Xριστιανικc âστία, 19975, σ. 17.
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«καd συµβοσκηθήσεται λύκος µετ\ àρνός, καd πάρδαλις συναναπαύσεται âρίφÿω, καd µοσχάριον καd
ταÜρος καd λέων ±µα βοσκηθήσονται, καd παιδίον µικρeν ôξει αéτούς· καd βοÜς καd ôρκος
βοσκηθήσονται, καd ±µα τa παιδία αéτ΅ν öσονται, καd λέων καd βοÜς ±µα φάγονται ôχυρα. καd παιδίον
νήπιον âπd τρώγλην àσπίδων καd âπd κοίτην âκγόνων àσπίδων τcν χείρα âπιβαλεÖ. καd οé µc
κακοποιήσουσιν, οéδb µc δύνωνται àπολέσαι οéδένα âπd τe ùρος τe ±γιόν µου, ¬τι âνεπλήσθη ™ σύµπασα
τοÜ γν΅ναι τeν Kύριον ½ς ≈δωρ πολf κατακαλύψαι θαλάσσας» (\Hσ. ια΄ 6-9).
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Aéτc τcν ε¨ρηνικc κατάσταση µb τe Θεό, τοfς ëαυτούς τους, τeν πλησίον καd τc
φύση γενικa ζοÜσαν καd ζοÜν οî ±γιοι, οî ïποÖοι εrναι συµφιλιωµένοι µb τc φύση. Γι\
αéτe βλέπουµε καd στοfς βίους τους, ¬τι οî ±γιοι, οî ïποÖοι ζοÜσαν τcν προπτωτική,
παραδείσια, κατάσταση, συµπεριφέρονταν στa ôγρια ζ΅α σaν νa qταν ≥µερα.
^H χρήση τÉς λέξεως «ε¨ρήνη» στcν Παλαιa Διαθήκη
Στcν Παλαιa Διαθήκη ™ λέξη ε¨ρήνη âσήµαινε τcν κατάσταση τÉς σωτηρίας καd
τÉς εéηµερίας σb àντίθεση πρeς κάθε εrδος κακοÜ4. Στcν Παλαιa Διαθήκη âπίσης ï ¬ρος
χρησιµοποιεÖτο καd σaν χαιρετισµeς κατa τcν ôφιξη j àναχώρηση. Συγκεκριµένα κατa
τcν ôφιξη öλεγαν: «E¨ρήνη σοι» (Kριτ. στ΄ 23) âνÿ΅ κατa τcν àναχώρηση: «Πορεύεσθε
âν ε¨ρήνFη» (Kριτ. ιη΄ 6).
Στcν Παλαιa Διαθήκη âπίσης ï πιστeς προσδοκ÷Ä τcν ε¨ρήνη σaν δ΅ρο, τe ïποÖο
προέρχεται µόνο àπe τe Θεό. Xωρdς τe Θεe δbν µπορεÖ νa •πάρξFη οéσιαστικc καd
πραγµατικc ε¨ρήνη. Γι\ αéτe καd ï προφήτης \Hσαΐας παρακαλεÖ τe Θεe νa τοfς δώσFη
ε¨ρήνη: «Kύριε ï Θεeς ™µ΅ν, ε¨ρήνην δeς ™µÖν, πάντα γaρ àπέδωκας ™µÖν» (\Hσ. κστ΄
12). Δηλαδή, Kύριε ï Θεός µας, δ΅σε µας ε¨ρήνη, διότι âσf µÄς τa δίδεις ¬λα.
^O προσδοκώµενος Mεσσίας στcν Παλαιa Διαθήκη φέρει τeν τίτλο «ôρχων
ε¨ρήνης» (\Hσ. θ΄ 6). ^Eποµένως, ï àρχηγeς καd âξουσιαστcς τÉς πραγµατικÉς ε¨ρήνης
εrναι ï Kύριος ™µ΅ν \IησοÜς Xριστός. ^O Mεσσίας εrναι αéτeς ποf φέρει τcν
πραγµατική, τέλεια καd α¨ώνια ε¨ρήνη. «µεγάλη ™ àρχc αéτοÜ, καd τÉς ε¨ρήνης αéτοÜ
οéκ öστιν ¬ριον» (\Hσ. θ΄ 7). ^Eποµένως àπe τe χωρίο αéτe συµπεραίνουµε ¬τι ™
βασιλικc âξουσία τοÜ Mεσσία θa öχFη àπεριόριστη öκταση, θa âκτείνεται σb ¬λη τcν
ο¨κουµένη καd στcν ε¨ρηνική του βασιλεία δbν θa •πάρχFη τέλος.
^H χρήση τÉς λέξεως «ε¨ρήνη» στcν Kαινc Διαθήκη
Oî ôγγελοι πρ΅τοι âξύµνησαν τe νεογέννητο βρέφος στc Bεθλεέµ, µπροστa àπe
τοfς öκπληκτους ποιµένες. «καd âξαίφνης âγένετο σfν τÿ΅ àγγέλÿω πλÉθος στρατιÄς
οéρανίου α¨νούντων τeν Θεeν καd λεγόντων· δόξα âν •ψίστοις Θεÿ΅ καd âπd γÉς ε¨ρήνη,
âν àνθρώποις εéδοκία» (Λουκ. β΄ 13-14). Ξαφνικά, δηλαδή, κοντa στeν ôγγελο,
παρουσιάστηκε ≤να πλÉθος àπ\ τcν οéράνια στρατιa τ΅ν àγγέλων, οî ïποÖοι •µνοÜσαν
τe Θεe καd öλεγαν: Δόξα στeν ≈ψιστο Θεe καd ε¨ρήνη στc γÉ, àγάπη καd σωτηρία γιa
τοfς àνθρώπους!
^H àποκάλυψη âπίσης ποf βρίσκεται µέσα στcν Kαινc Διαθήκη χαρακτηρίζεται
σaν εéαγγέλιο τÉς ε¨ρήνης. «καd •ποδησάµενοι τοfς πόδας âν ëτοιµασί÷α τοÜ εéαγγελίου
τÉς ε¨ρήνης» (\Eφ. στ΄ 15). Γιa παπούτσια στa πόδια σας, δηλαδή, βάλτε τcν ëτοιµότητα
νa διακηρύξετε τe χαρούµενο ôγγελµα τÉς ε¨ρήνης.
Mόνο λοιπeν στcν κοινωνία καd στe σύνδεσµο µb τe Xριστe àποκτÄται καd
διατηρεÖται ™ ε¨ρήνη. «ταÜτα λελάληκα •µÖν ¥να âν âµοd ε¨ρήνην öχητε» (\\Iω. ιστ΄ 33).
Aύτa σÄς τa εrπα, λέγει ï Xριστeς στοfς δώδεκα µαθητές του καd διαχρονικa σb ¬λους
τοfς µαθητές του, œστε ëνωµένοι µαζί µου νa öχετε ε¨ρήνη. «καd ™ ε¨ρήνη τοÜ ΘεοÜ ™
•περέχουσα πάντα νοÜν φρουρήσει τaς καρδίας •µ΅ν καd τa νοήµατα •µ΅ν âν Xριστÿ΅
\IησοÜ» (Φιλιπ. δ΄ 7)5. Kαd ε¨ρήνη τοÜ ΘεοÜ, ποf εrναι àσύλληπτη στe àνθρώπινο
µυαλό, θa διαφυλάFη τdς καρδιbς καd τdς σκέψεις σας κοντa στeν \IησοÜ Xριστό. ^H
ε¨ρήνη ëποµένως εrναι ï φρουρeς τÉς καρδίας µας, ποf µÄς κρατεÖ ëνωµένους µb τeν
Kύριο µας \IησοÜ Xριστό.
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Θρησκευτικc καd äθικc âγκυκλοπαιδεία, τόµ. 5ος, \AθÉναι 1964, στ. 440.
Βλ. ‰Eχεις ε¨ρήνην; âκδ. Xριστιανικc âστία 19975, σ. 12.

2

^H ε¨ρήνη στοfς àρχαίους ≠Eλληνες
^O àρχαÖος λυρικeς ποιητcς \Aνακρέων (563π.X.-478π.X.) öλαβε κάποτε àπe τeν
τύραννο τÉς Σάµου Πολυκράτη ½ς δ΅ρο δέκα τάλαντα, ποσe τεράστιο γιa τcν âποχc
âκείνη. ^O \Aνακρέων, ποf qτο λιτοδίαιτος καd ïλιγαρκcς ôνθρωπος, πέρασε δύο νύχτες
ïλότελα ôϋπνος, µb τcν σκέψη τί öπρεπε νa κάνFη τe µεγάλο âκεÖνο κεφάλαιο. Te πρωd
λοιπeν τÉς δεύτερης ™µέρας παρουσιάσθηκε στeν Πολυκράτη καd âπιστρέφοντάς του τa
δέκα τάλαντα, τοÜ εrπε: «Te δ΅ρο σου qταν πολf µεγάλης àξίας. \Aλλa àκόµη
µεγαλύτερη àξία γιa µένα öχει ^H ψυχικc γαλήνη, ποf öχασα âξ α¨τίας τους»6.
Pωµαϊκc ε¨ρήνη
Xαρακτηριστικc âπίσης •πÉρξε καd ™ ε¨ρήνη, τcν ïποία προσπάθησαν οî
PωµαÖοι νa âπιβάλουν διa τÉς βίας, ™ λεγόµενη «Pax Romana». Kατ\ àποµίµηση τÉς
PωµαϊκÉς ε¨ρήνης δηµιουργήθηκε àργότερα ™ «Bρεττανικc ε¨ρήνη» (Pax Britannica)
καθgς καd ™ «Σοβιετικc ε¨ρήνη» (Pax Sovietica). Kαµµιa ¬µως àπe αéτbς τdς
προσπάθειες δbν καρποφόρησε, διότι καd οî τρεÖς δbν εrχαν θεµέλιο τeν àκρογωνιαÖο
λίθο, \IησοÜ Xριστό.
Πατερικa κείµενα
\Aναφέρουµε δύο περιστατικa àπe τe Γεροντικό, âνδεικτικa τοÜ ¬τι οî àσκητbς
âπιδίωκαν πάντοτε νa öχουν ε¨ρήνη µεταξύ τους καd νa προσπαθοÜν µb κάθε τρόπο καd
µέσο νa ε¨ρηνεύουν καd τοfς συνασκητές τους.

«Mιa χειµωνιάτικη νύχτα àναγκάστηκαν ν\ àγρυπνήσουν οî àδελφοd ëνeς
MοναστηριοÜ γιa νa τελειώσουν µιa βιαστικc δουλειά. ≠Eνας àπ\ αéτούς, πολf
àσθενικeς στe σ΅µα, τόσο •πόφερε àπe τe κρύο ποf τeν öπιασαν δυνατa ρίγη. ‰Aφησε
τότε τc δουλειa καd γύρισε στe κελλί του. Kάποιος ôλλος ¬µως àγανάκτησε γι\ αéτό,
ôρχισε νa γογγύζFη, œσπου âξανάγκασε τοfς •πόλοιπους νa στείλουν νa φωνάξουν
πίσω τeν ôρρωστό.
^O àδελφός, ποf πÉγε γι\ αéτc τc δουλειά, τeν βρÉκε σb κακc κατάστασι καd τeν
λυπήθηκε.
-M\ öστειλαν οî àδελφοd νa ¨δ΅ π΅ς εrσαι, τοÜ εrπε µb καλωσύνη. ≠Oσο γιa τc
δουλειa µc στενοχωρεÖσαι, âµεÖς θa τcν τελειώσουµε.
-^O Θεeς ν\ àνταµείψFη τοfς κόπους, εrπε âκεÖνος µ\ εéγνωµοσύνη. \EπιθυµοÜσα
πολf νa κοπιάσω µαζί σας, àλλa µ\ âµποδίζει ™ àρρώστεια µου.
Γύρισε ï àδελφeς καd εrπε στοfς ôλλους τa λόγια τοÜ àρρώστου, βεβαιώνοντάς
τους πgς πραγµατικa •πέφερε.
‰Eτσι µb τc µεσολάβησι τοÜ διακριτικοÜ àδελφοÜ δbν öχασαν τcν ε¨ρήνη τÉς
ψυχÉς των»7.
^H δεύτερη îστορία, ποf εrναι παρµένη âπίσης àπe τe Γεροντικό, εrναι ™ àκόλουθη:

«Δύο συνασκηταd βρίσκονταν σb ψυχρότητα µεταξύ τους àπe κάποια
παρεξήγησι. Kάποτε àρρώστησε ï ≤νας καd πÉγε κάποιος àπe τοfς àδελφοfς νa τeν
âπισκεφθFÉ. TοÜ âµπιστεύτηκε τότε ï ôρρωστος, πgς qταν ψυχραµένος µb τeν συνασκητή
του καd τeν παρακάλεσε νa µεσολαβήσFη νa συµφιλιωθοÜν, γιατd φοβόταν µc τeν βρFÉ
öτσι ï θάνατος.

6

‰Eχεις ε¨ρήνη; âκδ. Xριστιανικc âστία 19975, σσ. 6-7.
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Γυρίζοντας πίσω στe κελλί του ï àδελφός, παρακαλοÜσε τeν Θεe νa τeν φωτίσFη
νa χειριστFÉ σωστa τcν •πόθεσι, γιa νa µc προξενήσFη περισσότερη βλάβη παρa èφέλεια.
Mόλις öφτασε, ο¨κονόµησε ï Θεeς νa τοÜ πάFη κάποιος φίλος του ≤να καλαθάκι σÜκα.
Διάλεξε τa ½ραιότερα καί, χωρdς νa χάσFη καιρό, σηκώθηκε καd τa πÉγε στeν συνασκητή
τοÜ àρρώστου.
-\AββÄ, τοÜ εrπε, αéτa σοÜ τa στέλνει ï δεÖνα Γέροντας.
^O \AββÄς àπόρησε.
-Σb µένα τa öστειλε;
-Nαί, εrπε ï àδελφός.
\EκεÖνος τa δέχτηκε συγκινηµένος κι\ εéχαρίστησε τeν àδελφό. Eéχαριστηµένος
ï ε¨ρηνοποιeς àπe τcν πρώτη âπιτυχία, âπÉγε τa •πόλοιπα σÜκα στeν ôρρωστο.
-ΣοÜ τa στέλνει ï συνασκητής σου, τοÜ εrπε.
-Tί λές. Λοιπόν, συµφιλιωθήκαµε; εrπε µb χαρa ï àσκητής.
-Nαί, \AββÄ, µb τcν εéχή σου, àποκρίθηκε ï àδελφός.
-Δόξα τÿ΅ Θεÿ΅, öκανε âνθουσιασµένος âκεÖνος.
‰Eτσι µb λίγα σÜκα συµφιλιώθηκαν οî συνασκηταd àπe τc σύνεσι τοÜ àδελφοÜ»8.
Kαd στdς δύο περιπτώσεις βλέπουµε ¬τι ™ σύνεση καd ™ διάκριση ποf εrχε ï
àδελφeς ποf µεσολάβησε βοήθησαν öτσι œστε νa συµφιλιωθοÜν οî δύο συνασκητές.
Xαρακτηριστικc εrναι ™ φράση ποf öλεγε ï ±γιος Σεραφεdµ τοÜ Σάρωφ:
«\Aπόκτησε τcν âσωτερικc ε¨ρήνη καd χιλιάδες γύρω σου, θa βροÜν τc σωτηρία»9.
Πολλbς φορbς προσπαθοÜµε µb διάφορα µέσα νa ε¨ρηνεύσουµε τοfς ôλλους, χωρdς
¬µως τdς περισσότερες φορbς νa öχουµε κάποιο θετικe àποτέλεσµα. ^O µεγάλος ¬µως
ρ΅σος ±γιος µÄς διαλαλεÖ ¬τι πρ΅τα âµεÖς πρέπει νa ε¨ρηνεύσουµε καd νa
συνδιαλλαγοÜµε µb τe Θεe καd µb τeν ëαυτό µας, καd τότε, àφοÜ πρ΅τα àποκτήσουµε
τcν âσωτερικc ε¨ρήνη, θa ε¨ρηνεύουν οî ôλλοι κοντά µας. Aéτeς εrναι καd ï κύριος
σκοπeς τÉς ζωÉς µας· νa àποκτήσουµε τcν ε¨ρήνη, ποf µόνο ï \IησοÜς Xριστeς
προσφέρει· νa γίνουµε δηλαδc χριστοφόροι.
Erναι γι\ αéτe τeν λόγο, ποf ï Kύριός µας \IησοÜς Xριστeς µακαρίζει στcν âπd
τοÜ ùρους ïµιλία τοfς ε¨ρηνοποιούς· «µακάριοι οî ε¨ρηνοποιοί, ¬τι αéτοd υîοd ΘεοÜ
κληθήσονται» (Mατθ. ε΄ 9). Erναι δηλαδc µακάριοι καd εéτυχισµένοι ¬σοι φέρνουν τcν
ε¨ρήνη στοfς àνθρώπους, γιατd αéτοd θa çνοµαστοÜν παιδιa τοÜ ΘεοÜ.
^O µακαριστeς γέροντας Παΐσιος öλεγε: «^H ε¨ρήνη εrναι τe πνεÜµα τοÜ ΘεοÜ, τe
ôλλο (ταραχή, σύγχυση) προέρχεται àπe τeν διάβολο»10. «Πρόσεχε πολf (ï π. Παΐσιος)
νa µcν âπηρεασθFÉ àπe ‘τe àνήσυχο κοσµικe πνεÜµα ποf öχει κάνει τeν κόσµο σaν
τρελλοκοµεÖο’. ‰Eβαζε πάντα τe ρολόι του âπίτηδες λίγο µπροστά. ≠Oταν πήγαινε
âπίσκοεψη, ξεκινοÜσε νωρίτερα, γιa νa µcν κινÉται βιαστικaκαd µb σύγχυση, καd
âπηρεάζFη ™ κατάσταση αéτc τcν προσευχή του. Πρe παντeς στcν \Eκκλησία ¦θελε νa
προσευχώµαστε µb ε¨ρήνη. ≠Oταν σb œρα àκολουθίας öβλεπε àταξία που δηµιουργοÜσε
σύγχυση, âπενέβαινε διακριτικa καd âπανέφερε τcν τάξη»11. «Aéτc τcν πολυπόθητη
ε¨ρήνη, j µÄλλον τeν Θεe τÉς ε¨ρήνης, àναζητώντας οî ταραγµένες ψυχbς κατέφευγαν
κοντά του. ^O διος qταν ≤να ≥συχο λιµανάκι, ποf δbν τe τάραζαν οî φουρτοÜνες τοÜ
κόσµου. \Aκόµη καd ¬ταν öπρεπε àπe τcν •πεύθυνη θέση του νa âλέγξFη πρόσωπα καd
καταστάσεις, νa θυµώσFη ‘θυµeν τeν δικαιότατον’, ™ ε¨ρήνη του δbν φυγαδευόταν, διότι
δbν âνεργοÜσε µb âµπάθεια, àλλa àπαθ΅ς, àπe ζÉλο γιa τeν Θεe καd àγάπη γιa τeν
8
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παρεκτραπέντα ôνθρωπο, γιa τeν ïποÖον öπασχε περισσότερο àπ\ ¬,τι ï διος. hAν καd
συµµετεÖχε σb πολλa θέµατα, ï Θεeς φρουροÜσε τcν καρδιά του καd δbν τeν âγκατέλιπε
™ ‘πάντα νοÜν ϋπερέχουσα ε¨ρήνη’. Kοντά του ε¨ρήνευαν οî ôνθρωποι ™µέρευαν καd τa
ôγρια ζ΅α»12.
^H ε¨ρήνη ½ς θεÖο δ΅ρο
^H ε¨ρήνη ¬µως δbν εrναι κατa βάση καd κατa κύριο λόγο µιa àρετή, τcν ïποία
µπορεÖ ï ôνθρωπος µb τdς δικές του δυνάµεις νa àποκτήσει καd κατακτήσει, àλλa εrναι
≤να χάρισµα καd δ΅ρο, ¬πως εrναι âξ ôλλου καd ¬λες οî àρετές, τe ïποÖο µόνο ï \IησοÜς
Xριστeς προσφέρει. Xρειάζεται βέβαια ï προσωπικeς àγώνας καd προσπάθεια γιa τcν
àπόκτηση τÉς àρετÉς, àλλa µόνο µb τdς δικές µας δυνάµεις εrναι àδύνατη ™ àπόκτησή
της. Γι\ αéτe καd στcν ε¨σαγωγc àρκετ΅ν àποστολικ΅ν âπιστολ΅ν τÉς KαινÉς Διαθήκης
™ ε¨ρήνη παρουσιάζεται σaν δ΅ρο τοÜ οéράνιου Πατέρα, καθgς âπίσης καd τοÜ YîοÜ:
«χάρις •µÖν καd ε¨ρήνη àπe ΘεοÜ πατρeς ™µ΅ν καd Kυρίου \IησοÜ XριστοÜ» (Pωµ. α΄ 7.
A΄ Kορ. α΄ 3 καd àλλοÜ). Eûχοµαι δηλαδc ï Θεeς Πατέρας µας καd ï Kύριος \IησοÜς
Xριστeς νa σÄς δίνουν χάρη καd ε¨ρήνη. ^H ε¨ρήνη, γιa τcν ïποία κάνουµε λόγο εrναι
καρπeς τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος. «ï δb καρπeς τοÜ Πνεύµατός âστιν àγάπη, χαρά,
ε¨ρήνη…» (Γαλ, ε΄ 22). Γι\ αéτe πρέπει καd µεÖς νa προσευχόµαστε στeν δωρεοδότη
Xριστe νa µÄς χαρίσει τe πολύτιµο δ΅ρο τÉς ε¨ρήνης.
^H ε¨ρήνη στc θεία Λατρεία
Aéτeς εrναι καd ï λόγος ποf ï διάκονος στcν àρχc τÉς Θείας Λειτουργίας, στc
«µεγάλη συναπτc»13 j στa λεγόµενα ε¨ρηνικά, ¬πως çνοµάζονται, προσεύχεται νa µÄς
χαρίσει ï Θεeς τcν «ôνωθεν ε¨ρήνη». ^H πρώτη ατηση εrναι ™ ëξÉς: «\Eν ε¨ρήνFη τοÜ
Kυρίου δεηθ΅µεν», δηλαδc µb ε¨ρήνη, âλεύθεροι àπe µÖσος j ψυχρότητα j àπe ταραχc
φροντίδων, iς παρακαλέσουµε τeν Kύριο. \AφοÜ λοιπeν προτρέπει ï διάκονος νa
προσευχώµαστε µb ψυχικc ε¨ρήνη καd γαλήνη, àκολούθως εûχεται: «^Yπbρ τÉς ôνωθεν
ε¨ρήνης καd τÉς σωτηρίας τ΅ν ψυχ΅ν ™µ΅ν, τοÜ Kυρίου δεηθ΅µεν»· δηλαδc µÄς
προτρέπει νa παρακαλέσουµε τeν Kύριο γιa τcν ε¨ρήνη ποf χαρίζεται àπe τeν Θεό, ™
ïποία µÄς àπαλλάττει àπe κάθε τύψη συνειδήσεως, καd γιa τc σωτηρία τ΅ν ψυχ΅ν µας.
Erναι φανερe âδ΅ ¬τι παρακαλοÜµε τeν Θεe νa µÄς δώσει τcν ε¨ρήνη, ™ ïποία
προέρχεται àπe τeν \IησοÜ Xριστό, σaν δ΅ρο καd ùχι àπe τc δική µας àσθενc καd
πεπτωκυία φύση. ^Eποµένως ™ \Eκκλησία µÄς καλεÖ νa προσευχώµαστε «âν ε¨ρήνFη» καd
«•πbρ τÉς ε¨ρήνης»14.
^H τρίτη ατηση öχει ½ς ëξÉς: «^Yπbρ τÉς ε¨ρήνης τοÜ σύµπαντος κόσµου,
εéσταθείας τ΅ν êγίων τοÜ ΘεοÜ âκκλησι΅ν, καd τÉς τ΅ν πάντων ëνώσεως τοÜ Kυρίου
δεηθ΅µεν»· δηλαδc µÄς προτρέπει ï διάκονος νa παρακαλέσουµε τeν Kύριο γιa τcν
ε¨ρήνη ïλόκληρου τοÜ κόσµου, τcν àδιάσειστο στερέωση τ΅ν κατa τόπους êγίων τοÜ
ΘεοÜ âκκλησι΅ν καd τcν ≤νωση ¬λων τ΅ν àνθρώπων. Mέσα στcν îστορικc πορεία τÉς
àνθρωπότητας, àλλa καd ε¨δικώτερα τÉς \Eκκλησίας, •πÉρξαν πόλεµοι, ταραχές,
àνθρώπινες öριδες καd διαµάχες, αîρέσεις, διαιρέσεις κλπ., οî ïποÖες διετάραξαν τcν
ε¨ρήνη τÉς àνθρωπότητας καd ε¨δικώτερα τοÜ χριστιανισµοÜ. ^H \Eκκλησία
προσεύχεται, τόσο γιa τcν ε¨ρήνη ¬λου τοÜ κόσµου, ¬σο καd γιa τcν ε¨ρηνικc πορεία τÉς
στρατευοµένης \Eκκλησίας.
^H ε¨ρήνη ποf φέρνει ï Xριστeς
≠Oµως πρέπει νa ξεκαθαρίσουµε κάτι. ^O διος ï Kύριος µας \IησοÜς Xριστeς
àναφέρει ¬τι δbν qλθε γιa νa âπιβάλFη µιa âξωτερική, ψεύτικη καd âπίπλαστη ε¨ρήνη,
12
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àλλa τc µάχαιρα: «Mc νοµίσητε ¬τι qλθον βαλεÖν ε¨ρήνην âπd τcν γÉν· οéκ qλθον βαλεÖν
ε¨ρήνην, àλλa µάχαιραν. qλθον γaρ διχάσαι ôνθρωπον κατa τοÜ πατρeς αéτοÜ καd
θυγατέρα κατa τÉς µητρeς αéτÉς καd νύµφην κατa τÉς πενθερÄς αéτÉς· καd âχθροd τοÜ
àνθρώπου οî ο¨κιακοd αéτοÜ» (Mατθ. ι΄ 34-36). Mc νοµίσετε, µÄς λέγει ï Kύριος, πgς
qρθα γιa νa âπιβάλω àναγκαστικc ïµόνοια µεταξf τ΅ν àνθρώπων. Δbν qρθα νa φέρω
τέτοια ïµόνοια àλλa διαίρεση. Πράγµατι, ï âρχοµός µου öφερε τe διχασµe τοÜ
àνθρώπου µb τeν πατέρα του, τÉς κόρης µb τc µάνα της, τÉς νύφης µb τcν πεθερά της.
Kι öτσι âχθροd τοÜ àνθρώπου εrναι οî δικοί του.
Ποιa σηµασία öχουν τa λόγια τοÜ Kυρίου; ≠Oτι δbν πρέπει οî χριστιανοd νa
κάνουν παραχωρήσεις, νa âνδίδουν j νa βάζουν νερe στe κρασί τους σb θέµατα
πίστεως, àλήθειας καd àκριβείας τÉς çρθοδόξου ζωÉς καd πνευµατικότητας, öστω κι iν
τe τίµηµα εrναι ï διχασµός τους àπe ≤να συγγενικe καd προσφιλbς πρόσωπο.
^Iεραρχικά, πρ΅τα öρχεται τe εéαγγέλιο τοÜ Kυρίου, δηλαδc ï διος ï \IησοÜς Xριστός,
καd µετa τa àγαπητa j συγγενικά µας πρόσωπα. \Eaν σb κάποια φάση τÉς ζωÉς µας
πρέπει νa διαλέξουµε µεταξf τ΅ν δύο, τότε àδιαµφισβήτητα ™ âπιλογή µας πρέπει νa
εrναι ™ σταυρικc πορεία τοÜ Kυρίου. Γι\ αéτe καd ï θεάνθρωπος \IησοÜς λέγει ¬τι δbν
qρθα γιa νa φέρω ε¨ρήνη àλλa «πόλεµο» καd «διαίρεση» (ï πόλεµος καd διαίρεση âντeς
ε¨σαγωγικ΅ν). Kατa τe βράδυ, âξ ôλλου, τοÜ µυστικοÜ δείπνου ï Kύριος,
àποχαιρετ΅ντας τοfς µαθητές του, λέγει σ\ αéτούς: «E¨ρήνην àφίηµι •µÖν, ε¨ρήνην τcν
âµcν δίδωµι •µÖν· οé καθgς ï κόσµος δίδωσιν âγg δίδωµι •µÖν» (\Iω. ιδ΄ 27).
^O µισόκαλος διάβολος προσφέρει µιa ψεύτικη καd âπίπλαστη ε¨ρήνη, ™ ïποία
δbν στηρίζεται πάνω στe εéαγγέλιο, γι\ αéτe καd öχει ™µεροµηνία λήξεως. Aéτe τe
νόηµα öχει καd ™ δÉθεν «ε¨ρήνη», ποf θa φέρει ï àντίχριστος στdς τελευταÖες µέρες τοÜ
παρόντος κόσµου. ^H ε¨ρήνη, ποf προσφέρει ï Xριστeς εrναι κατ\ àρχcν ™ συµφιλίωση
τοÜ àνθρώπου µb τeν Θεe καd àφ\ ëτέρου ™ γνήσια συνδιαλλαγc τοÜ àνθρώπου µb τeν
συνάνθρωπό του. \Eaν ï ôνθρωπος öχει κάτι âναντίον τοÜ συνανθρώπου του, αéτe τeν
âµποδίζει àπe τe νa öχει τcν âσωτερικc ε¨ρήνη, ποf εrναι καρπeς δωρεÄς τοÜ Kυρίου
µας \IησοÜ XριστοÜ.
Tελικά, τe συµπέρασµα τÉς παρούσης µικρÉς ïµιλίας εrναι ¬τι πρέπει πρ΅τα νa
βροÜµε âµεÖς τc ψυχική µας ε¨ρήνη καd γαλήνη κοντa στeν Xριστe καd τcν \Eκκλησία
του, καd ¬ταν τc βροÜµε âµεÖς, τότε θa öρθFη, ½ς φυσικe âπακόλουθο, αéτό, ποf λέγει ï
Xριστeς στοfς µακαρισµούς του, δηλαδc τe νa âκπέµπουµε καd προκαλοÜµε ε¨ρήνη καd
στοfς συνανθρώπους µας. «Πρ΅τον φωτισθÉναι, ετα φωτÖσαι».
Kλείνουµε τcν µικρή µας ïµιλία µb ≤να περιστατικe àπe τeν βιό τοÜ γέροντος
Παϊσίου, âνδεικτικe τοÜ γεγονότος ¬τι qταν ôνθρωπος τÉς ε¨ρήνης: «Στcν ‘Παναγούδα’
qρθε κάποιος νέος ταραγµένος καd àπελπισµένος µb ≤να σχοινd στe χέρι. ‘hH θa µb
βοηθήσεις, Γέροντα’ τοÜ εrπε ‘j θa κρεµασθ΅ µπροστά σου’. ^O Γέροντας τeν πÉρε àπe
τe χέρι καd τeν ½δήγησε στe \Aρχονταρίκι. Συζήτησαν καd σb λίγη œρα βγÉκαν öξω. ^O
νέος öφυγε χαρούµενος, χωρdς τe σχοινί, γεµÄτος ε¨ρήνη καd âλπίδα. Δbν qταν µόνον
ε¨ρήνικeς ï Γέροντας, àλλa καd ε¨ρηνοποιός. E¨ρήνευε παιδιa µb γονεÖς, àνδρόγυνα ποf
¦θελαν νa χωρίσουν, προϊσταµένους µb •παλλήλους καd τcν κάθε ψυχc ποf τeν
πλησίαζε µb τeν Θεe καd µb τοfς ôλλους, àφοÜ πρ΅τα τcν ε¨ρήνευε µb τeν ëαυτό της»15.
hAς προσπαθήσουµε λοιπeν καd µεÖς καd iς προσευχώµαστε στe Θεe νa µÄς
δωρίσFη τcν µεγάλη àρετc τÉς ε¨ρήνης, öτσι œστε νa µποροÜµε νa ε¨ρηνεύουµε µb τeν
ëαυτό µας καd µb τοfς συνανθρώπους µας.
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