
 

 

Ειρήνη µε τον εαυτό µας 
                                                              (11.10.2020) 
  
                        "Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν" 

(Κολοσ. 3,15) 
  
 Η πηγή της ειρήνης, όπως είδαµε στην προηγούµενη οµιλία µας είναι ο Χριστός· ο 
"Α ̓́ρχων εἰρήνης".  Εφόσον ο πιστός Χριστιανός είναι σε κοινωνία µε αυτή την 
αστείρευτη πηγή, η ειρήνη του Θεού διοχετεύεται και µέσα στην καρδιά του, ως 
βραβείο."Ἡ ει ̓ρήνη του ͂ Θεου ͂ βραβευέτω ἐν ται ͂ς καρδίαις ὑμω ͂ν" (Κολοσ. 3,15). 
  
Αλλά, τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος, και γενικότερα η Αγία Γραφή µε τη λέξη 
καρδιά; Φυσικά, δεν πρόκειται για την σάρκινη καρδιά του σώµατος, αλλά για την 
πνευµατική καρδιά, που εκφράζει τον κρυπτό κόσµο της ψυχής. Η πνευµατική καρδιά 
είναι το κέντρο της υπάρξεώς µας· το κέντρο της προσωπικότητος του ανθρώπου· ο 
χώρος όπου αναπτύσσεται η πνευµατική ζωή του ανθρώπου, και όπου ο πιστός 
µπορεί να συναντήσει µε την ελεύθερη επιλογή του τον Δηµιουργό του, τον Θεό. 
  
Επιθυµία κάθε ανθρώπου είναι, µέσα στην καρδιά του να βασιλεύει η ειρήνη. Και 
όπως γνωρίζουµε όλοι, ο Κύριος, για να βασιλεύει στις καρδιές των ανθρώπων η 
ειρήνη, ήλθε στη γη και µας έφερε την ποθητή από αιώνων ειρήνη. Όµως, όπως κάθε 
µεγάλος θησαυρός έχει τον κίνδυνο να συλληθεί, έτσι και ο πολύτιµος θησαυρός της 
ειρήνης αντιµετωπίζει κινδύνους. Και οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι εξωτερικοί, αφού 
ακόµη και την ώρα των βασανιστηρίων οι Μάρτυρες διατηρούσαν την ειρήνη στις 
καρδιές τους, αλλά εσωτερικοί. Ο Κύριος το έχει επισηµάνει αυτό· «Ἐκ γὰρ τῆς καρδίας 
[τοῦ πονηροῦ ἀνθρώπου] ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, 
κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι» (Ματθ. 15,19). Όλοι αυτοί - και τόσοι άλλοι- 
πνευµατικοί θανατηφόροι ιοί, αν δεν προσέξουµε και τους αφήσουµε να εισέλθουν 
στην καρδιά µας, η ειρήνη, επειδή δεν µπορεί να συνυπάρξει µαζί τους, εγκαταλείπει 
την καρδιά. 
  
Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία; Στήν αρχή ο πειρασµός χτυπάει την πόρτα της 
καρδιάς, είτε ως πονηρός λογισµός, είτε ως άνοµη επιθυµία, είτε ως παρόρµηση σε 
ένοχη ενέργεια. Η συνείδηση του ανθρώπου, ο πνευµατικός αυτός οφθαλµός που µας 
χάρισε το Άγιο Πνεύµα, διακρίνει τον κίνδυνο και ειδοποιεί την καρδιά να µη δεχτεί 
την πρόκληση. Αν συµµορφωθεί η καρδιά µε τη φωνή της φωτισµένης συνείδησης, 
σώθηκε από τον κίνδυνο. Όσους πειρασµούς και αν δεχτεί η καρδιά, εφόσον τους 
αντιµετωπίσει σθεναρά, η ειρήνη θα παραµένει στην καρδιά. Αν όµως, η καρδιά 
περιφρονήσει τους υπαινιγµούς της συνείδησης και δεχθεί µέσα της την αµαρτία, τότε 
η ειρήνη του Θεού εξαφανίζεται. 
  
Αλλά δεν χάνεται κάθε ελπίδα. Όταν καταπαύσει ο εσωτερικός αυτός πόλεµος, και 
όλη αυτή η αναστάτωση της ψυχής, και ο άνθρωπος θελήσει να πορευτεί προς τον  
Χριστό, τον "Άρχοντα της ειρήνης", η ειρήνη µπορεί να επανέλθει στην καρδιά. Διότι ο 



 

 

Ειρηνοποιός Κύριος θα δώσει στον µετανοηµένο πιστό τη χάρη Του, ώστε και τα πάθη 
της αµαρτίας να δύναται να νικά, και τους φόβους της ολιγοπιστίας να διαλύει και να 
βρίσκει ενίσχυση, υποµονή και θάρρος στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής. Η πίστη 
και η πεποίθηση ότι ο Χριστός, που είναι "η ̔ εἰρήνη ἡμω ͂ν", είναι µαζί µας, δηµιουργεί 
στον πιστό ισχυρό το αίσθηµα της ασφαλείας και εξασφαλίζει µόνιµη εσωτερική 
ειρήνη. Έτσι, η ψυχή γαληνεύει· η συνείδηση ηρεµεί· ο άνθρωπος αισθάνεται 
συµφιλιωµένος µε τον εαυτόν του· δεν γκρινιάζει· δεν καταφέρεται εναντίον του 
εαυτού του και της τάχα "κακής τύχης" του, όπως κάνουν µερικοί. Η καρδιά γεµίζει µε 
τη χαρά και µε όλους τους άλλους καρπούς του Αγίου Πνεύµατος. Ο άνθρωπος που 
έχει ειρήνη στην καρδιά αισθάνεται ότι οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές γι' αυτόν· 
ότι οι προσευχές του είναι ευπρόσδεκτες από τον Θεό και ο φιλάνθρωπος Κύριος θα 
εκπληρώσει τους πόθους του, που είναι σύµφωνοι µε το θείο θέληµα. Ο άνθρωπος 
πλέον, που έχει ειρήνη στην καρδιά, προγεύεται από εδώ την ευδαιµονία και 
µακαριότητα της ουράνιας Βασιλείας. 
        
Αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές, αφού τόσο αναγκαίο είναι να διατηρούµε 
πάντοτε στις καρδιές µας την ειρήνη του Χριστού, ας είµαστε πολύ προσεκτικοί· να 
µην επιτρέπουµε να εισχωρεί στην καρδιά µας οποιοδήποτε είδος "ιού", που θα 
προσβάλει την ειρήνη και θα την αποµακρύνει από µέσα µας. Με κάθε µας σκέψη, 
επιθυµία, και πράξη να επιδιώκουµε να αποκτήσουµε την ειρήνη του Χριστού µέσα 
µας. Γι' αυτό ας είναι συχνή η ικεσία µας προς το Άγιον Πνεύµα να χαρίζει στον 
καθένα µας, αυτό το πολύτιµο δώρο Του, την ειρήνη· την ειρήνη, της οποίας οι 
ευεργετικές συνέπειες για τον άνθρωπο είναι τόσο πολλές και τόσο σηµαντικές, που 
δεν µπορεί κανένας νους να φανταστεί, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος: "Η ειρήνη, 
που χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους και η οποία είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο 
µυαλό, θα φρουρήσει τις καρδιές και τις σκέψεις σας" (Φιλιπ. 4,7). 
  
Ειδικότερα, θα ήθελα να παρακαλέσω, στη θεία Λειτουργία και σε κάθε Ιερά 
Ακολουθία, να δίνουµε όλοι προσοχή στις δεήσεις του Λειτουργού, που αναφέρονται 
στην απόκτηση της ειρήνης· να µη τις προσπερνάµε αδιάφορα. Τα αιτήµατα για 
ειρήνη, να αγγίζουν την καρδιά µας, και κάθε φορά να τα συνοδεύουµε νοερά µε  
θερµότητα και πίστη. Επίσης όταν ο Λειτουργός µας καλεί: "Έ̓τι καὶ έ̓τι ἐν εἰρήνη ͅ του ͂ 
Κυρίου δεηθω ͂μεν", να επιστρατεύουµε τις ψυχικές µας δυνάµεις και να 
αποµακρύνουµε το νού µας από κάθε άλλη σκέψη, που µας φέρνει ταραχή ή 
ανησυχία και να αφοσιωνόµαστε στα τελούµενα κατά την αγία εκείνη ώρα της 
λατρείας µας προς τον Θεό. Και όταν ο Λειτουργός µε το "Εἰρήνη πᾶσι" µας ευλογεί, 
να υποκλινόµαστε ταπεινά και να δεχόµαστε ωσάν από τον Ίδιο το Χριστό την 
ευλογία της ειρήνης.  Καθηµερινό δε, αίτηµα στην προσευχή µας ας είναι: 
  
 "Κύριε ὁ Θεός ἡμω ͂ν ει ̓ρήνην δός ἡμι ͂ν"  (Ησ. 26,12). Αµήν. 
 
      


