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Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ʺΕιρήνη υµίν”
Οι εµφανίσεις του Χριστού µετά την Ανάστασή Του ήταν πολλές. Μιά από τις πιό
επίσηµες ήταν ή εµφάνιση του Ιησού στους µαθητές Του και µάλιστα στο Θωµά. Ή
παρουσία του Χριστού φέρνει µιά ταραχή κι έναν φόβο στους τροµαγµένους και
κρυµµένους στο υπερώο µαθητές. Ό Κύριος λύει τον φόβο λέγοντας “ειρήνη υµίν” (Ίωάν.
20,21 και 26). Ό Χριστός “εν µέσω έστη, ειρήνην παρέχων αυτοίς”, λέγει ένα τροπάριο της
εορτής.
Ό Θεοφάνης ο Κεραµεύς κάνει την εξής παρατήρηση πάνω στη φράση αυτή του Κυρίου.
Δυο φορές απευθύνει το χαιρετισµό της ειρήνης στους µαθητές Του. Μια φορά πρίν να
τους δείξει τίς πληγές του σώµατος του κι άλλη µια φορά µετά την επίδειξη, “Ίνα καί της
διττής αγωνίας απαλλάξη αυτούς”, δηλαδή για να τους απαλλάξει από τη διπλή αγωνία.
Η µιά αγωνία τους ήταν µήπως πέσουν στα χέρια των Ιουδαίων κι ή άλλη ήταν η φοβία
µήπως βλέπουν κάποιο φάντασµα κι όχι το Διδάσκαλο τους.
Η ειρήνη δεν είναι αφηρηµένη ιδέα
Ό Χριστός είναι ή ειρήνη µας. Δεν είναι µιά αφηρηµένη ιδέα η ειρήνη. Όλες οι
εκδηλώσεις της ειρήνης εστιάζονται στο πρόσωπο του Κυρίου. “Αυτός γαρ εστίν ή ειρήνη
ηµών, ο ποιήσας τα αµφότερα εν” (Εφεσ. 2,14), θα τονίσει ο απόστολος Παύλος. Μέσα
στην Εκκλησία δεν υπάρχει κοινωνία ιδεών, αλλά κοινωνία προσώπων. Ό Χριστός
έπαυσε την έχθρα πού υφίστατο ανάµεσα στο θεό και στον άνθρωπο, µε το να
προσφέρει τον εαυτό Του θυσία. Ειρηνοποίησε τα επίγεια και τα ουράνια “δια του
αίµατος του σταυρού αυτού” (Κολ. 1,20).
Φυσικά και προ του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού ο θεός δεν κρατούσε
έχθρα στον άνθρωπο. Ο θεός είναι ειρηνικός µε όλα τα πλάσµατα Του πάντοτε. “Ο θεός
ουδέποτε εχθραίνει”, λέγουν οι Πατέρες. Με την αµαρτία πού διαπράττουν οι άνθρωποι,
είναι εχθροί της θείας θελήσεως, “διότι το φρόνηµα της σαρκός έχθρα εις θεόν” (Ρωµ.
8,7). Αυτός στον εαυτό Του εφιλίωσε καί οικειοποίησε τους ανθρώπους.
Πώς εκδηλώνεται η ειρήνη του Χριστού;
Πρώτα πρώτα να υπενθυµίσουµε τον αποστολικό λόγο πως ή Βασιλεία του θεού δεν
είναι βρώση και πόση “αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύµατι Αγίω” (Ρωµ.
14,17). Πράγµατι ή συνάφεια του θεού και του ανθρώπου δε βασίζεται σε υλικά
πράγµατα, όσο στους καρπούς του Αγίου Πνεύµατος πού είναι ή δικαιοσύνη, η χαρά και
η ειρήνη. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν µπορούµε να έχουµε ζωντανή σχέση µε το
θεό. Επίσης ο θεός δεν είναι θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης (Αʹ Κορ. 14,33). Η σύγχυση
γύρω από τα ζητήµατα της πίστεως και της ζωής, η ταραχή των παθών, η αναίδεια των
αµαρτωλών επιθυµιών, η έλλειψη αγάπης, η δυσκολία να συγχωρέσουµε τον άλλο,
δείχνουν µια εσωτερική ακαταστασία του ανθρώπου και δεν µπορεί να συνυπάρχει µε
αυτά το ειρηνικό πνεύµα του θεού. Ακόµη ο άνθρωπος πού έχει την ειρήνη του Χριστού,
γίνεται ειρηνοποιός στους άλλους και µακαρίζεται. “Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί
υιοί θεού κληθήσονται” (Ματθ. 5,9), θα σηµειώσει ο Χριστός.
ʺΚαταλλάγητε τω θεώ ” (Βʹ Κορ. 5,20)
Ό απόστολος Παύλος µας προτρέπει να συµφιλιωθούµε µε το θεό. Τα διάφορα
αµαρτήµατα µας και τα πάθη µας και φυσικά η φιλαυτία και ο εγωισµός µας γίνονται
εµπόδιο να συµφιλιωθούµε µε το θεό. Η οργή και η έχθρα, το µίσος και ο φθόνος, η
µνησικακία και η υποκρισία, η έλλειψη αγάπης και η εµπάθεια µας κάνουν να ζούµε

µέσα στην ταραχή και τη σύγχυση. Ο διάβολος είναι πνεύµα ταραχής, ενώ ο Χριστός
είναι θεός της ειρήνης. Δεν µπορούµε να προσευχηθούµε, να συµµετάσχουµε στη θεία
Λειτουργία, να κοινωνήσουµε, να έχουµε αγαθές σχέσεις µε τους άλλους, εάν δεν
επικρατήσει στην καρδιά µας η ειρήνη του Χριστού. Μπορεί να αγωνίζονται οι άνθρωποι
για να επικρατήσει η ειρήνη πάνω στη γη και γιʹ αυτό το λόγο συνάπτονται και συνθήκες
και συµφωνίες, αλλʹ όµως εφʹ όσον η ειρήνη αυτή είναι αφηρηµένη και δεν είναι το
πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι καταστάσεις που δέ διαρκούν για πολύ µεγάλο
χρονικό διάστηµα.
Αδελφοί µου,
Ό Χριστός µας έδωσε τη δική Του ειρήνη (Ιωάν. 14,27). Αυτήν ας επιδιώξουµε να
αποκτήσουµε για να ειρηνεύσουµε, µε τον εαυτό µας αρχικά έχοντας συµφωνία στο νου
καί την καρδιά µας, κατόπιν µε το Θεό, ώστε να τηρούµε τις εντολές Του, και τέλος µε
τους συνανθρώπους µας, για να ζήσουµε ειρηνικά µαζί τους και να αποφύγουµε τις
έχθρες και τις έριδες.
Αρχιµ.Ι.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. κ 19-31)
Εχάρησαν οι µαθηταί ιδόντες τον Κύριον
Ούσης όψίας, τη ήµερα εκείνη τη µια των Σαββάτων, και των θυρών κεκλεισµένων, όπου
ήσαν οι Μαθηταί συνηµµένοι δια τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς, και έστη εις
το µέσον και λέγει αυτοίς· Ειρήνη υµίν. Και τούτο ειπών, έδειξεν αυτοίς τάς χείρας και
την πλευράν αυτού. Εχάρησαν ούν οι Μαθηταί ιδόντες τον Κύριον. Είπεν ούν αυτοίς ο
Ιησούς πάλιν Ειρήνη υµίν καθώς απέσταλκέ µε ό Πατήρ, καγώ πέµπω υµάς. Και τούτο
ειπών, ενεφύσησε και λέγει αυτοίς· Λάβετε Πνεύµα άγιον. Αν τίνων άψητε τάς αµαρτίας,
αφίενται αυτοίς· αν τίνων κρατήτε, κεκράτηνται. Θωµάς δε, εις εκ των Δώδεκα, ο
λεγόµενος Δίδυµος, ουκ ην µετʹ αυτών, ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι
Μαθηταί Εωράκαµεν τον Κύριον Ο δε είπεν αυτοίς· Εάν µη ιδώ εν ταις χερσίν αυτού τον
τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν µου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την
χείρα µου εις την πλευράν αυτού, ου µη πιστεύσω. Και µεθ’ ηµέρας οκτώ πάλιν ήσαν
έσω οι Μαθηταί αυτού, και Θωµάς µετʹ αυτών έρχεται ο Ιησούς, των θυρών
κεκλεισµένων, και έστη εις το µέσον, και είπεν Ειρήνη υµίν. Είτα λέγει τω Θωµά· Φέρε
τον δάκτυλόν σου ώδε, και ίδε τας χείρας µου· και φέρε την χείρα σου, και βάλε εις την
πλευράν µου· και µή γίνου άπιστος, αλλά πιστός· και απεκρίθη ο Θωµάς και είπεν αυτώ
Ο Κύριός µου και ο Θεός µου. Λέγει αυτώ ο Ιησούς “Ότι εώρακάς µε, πεπίστευκας,
µακάριοι οι µή ιδόντες, και πιστεύσαντες. Πολλά µεν ούν και άλλα σηµεία εποίησεν ο
Ιησούς ενώπιον των Μαθητών αυτού, α ουκ εστί γεγραµµένα εν τω βιβλίω τούτω. Ταύτα
δε γέγραπται, Ίνα πιστεύσητε, ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός ο Υιός του θεού, και ίνα
πιστεύοντες, ζωήν έχητε εν τω ονόµατι αυτού.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Κατά το απόγευµα της ηµέρας εκείνης, της πρώτης της εβδοµάδας, και ενώ οι πόρτες
ήταν κλειστές, εκεί όπου ήταν συγκεντρωµένοι οι µαθητές, διότι φοβόντουσαν τους
Ιουδαίους, ήλθε ο Ιησούς και στάθηκε στο µέσο και τους λέγει:
ʺΕιρήνη να είναι µαζί σας”. Όταν είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του.
Οι µαθητές χάρηκαν διότι είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: “Ειρήνη να είναι
µαζί σας. Καθώς µε έστειλε ο Πατέρας και εγώ στέλνω εσάς”. Όταν είπε αυτό, φύσησε
στο πρόσωπο και τους λέγει: “Λάβετε Πνεύµα Άγιο· αν συγχωρέσετε τις αµαρτίες
κανενός, του είναι συγχωρεµένες αν κανενός δεν τις συγχωρέσετε, θα µείνουν
ασυγχώρητες”. Ο Θωµάς, ένας από τους δώδεκα, ο ονοµαζόµενος Δίδυµος, δεν ήταν µαζί
τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Του είπαν λοιπόν οι άλλοι µαθητές: “Είδαµε τον Κύριο”. Αυτός

τους είπε: “Εάν δεν δω στα χέρια του το σηµάδι από τα καρφιά και δεν βάλλω το δάκτυλό
µου στο σηµάδι από τα καρφιά και δεν βάλλω το χέρι µου στην πλευρά του, δεν θα
πιστέψω”. Ύστερα από οκτώ µέρες ήταν πάλι µέσα στο σπίτι οι µαθητές του και ο
Θωµάς µαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στο µέσο και
είπε: “Ειρήνη να είναι µαζί σας”. Έπειτα λέγει στο Θωµά: “Φέρε το δάκτυλο σου εδώ και
κοίταξε τα χέρια µου και φέρε το χέρι σου και βάλτο στην πλευρά µου και µη γίνεσαι
άπιστος αλλά πιστός”. Ό Θωµάς του αποκρίθηκε: “Ό Κύριος µου και ο Θεός µου”. Ο
Ιησούς του λέγει: “Επειδή µε είδες πίστεψες. Μακάριοι είναι εκείνοι πού δεν µε είδαν και
όµως επίστεψαν”. Και άλλα πολλά θαύµατα έκανε ο Ιησούς ενώπιον των µαθητών του,
τα οποία δεν είναι γραµµένα στο βιβλίο αυτό. Αλλʹ αυτά έχουν γραφεί για να πιστέψετε
ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχετε ζωή στο όνοµά του.

