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Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 
 

ἰρήνη φίλη, τὸ γλυκὸ ὄνομα καὶ πράγμα! Εἰρήνη φίλη, με-
λέτημά μου καὶ καλλώπισμα. Ἐννοοῦμε βέβαια τὴν εἰρήνη 
τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας θεὸς της εἶναι ὁ Θεός, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ 
Θεὸς εἶναι εἰρήνη. Ἡ εἰρήνη ἑνωμένη μὲ τὴ δικαιοσύνη εἶναι 
θεῖο πράγμα.  
 

 κορυφὴ ὅσων μᾶς εὐφραίνουν εἶναι ἡ εἰρήνη, ποὺ ὅ-
ταν λείπει, δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀντικαταστήσει κανένα ἀπ’ αὐ-
τὰ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ προκαλέσουν εὐχαρίστηση. Καὶ βέ-
βαια ἡ κοσμικὴ εἰρήνη ὑποβαθμίζεται μπροστά της. Ὅσοι ἀ-
ποδεδειγμένα ἀσπάζονται τὸ ἀγαθὸ τῆς εἰρήνης, εἶναι κοντὰ 
στὸν Θεό, καὶ ἀπεχθάνονται καὶ ἀποστρέφονται ἀποδεδειγ-
μένα τὴ διχόνοια.  
 

ίποτα δὲν εἶναι ἴσο μὲ τὴν εἰρήνη, τίποτα δὲν εἶναι 
πιὸ ἁρμονικό. Ἀληθινὴ εἰρήνη εἶναι ἡ πρὸς τὸν Θεὸ εἰρήνη. 
Κανένα ὄφελος δὲν ἔχουμε ἂν εἴμαστε πρὸς ὅλους εἰρηνικοί, 
ἀλλὰ πρὸς τὸν Θεὸ πολέμιοι· ὅπως καὶ καμιὰ βλάβη δὲν προ-
ξενεῖται σὲ μᾶς, ἂν ὅλοι μᾶς πολεμοῦν, ἀλλὰ ἐμεῖς εἰρηνεύ-
ουμε μὲ τὸν Θεό.  

 

ν κανεὶς ἔχει γίνει μέτοχος τῆς χορηγούμενης ἀπὸ 
τὸν Θεὸ εἰρήνης, δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ κανένα ἄλλο ἀγαθό.  

 

  εἰρήνη  εἶναι  ἀγαθὸ  θεόσδοτο, ποὺ  φιλοξενεῖται  στὸν 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄ 14-22) 
 

    ᾿Αδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφό-
τερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, 
ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταρ-
γήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον 
ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ 
σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν 
αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ 
τοῖς ἐγγύς, ὅτι δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότε-
ροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξέ-
νοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ 
Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ 
προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ 
πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν 
Κυρίῳ· ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ 
Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 
 
 

οὐρανὸ καὶ δίνεται σὲ μᾶς ἀπὸ θεία συγκατάβαση.  
 

 εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι σίγουρη, ἀμετακίνητη, πά-
για, μόνιμη, ἀθάνατη καὶ τέλος δὲν ἔχει. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι δῶ-
ρο ὑπερκόσμιο, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπάρχει ὅριο στὴν εἰρήνη 
τοῦ Χριστοῦ· διότι ἂν ἦταν ἀπὸ τὸν κόσμο, θὰ ὑπῆρχε σ’ αὐ-
τὸν ἀπὸ κατασκευῆς κόσμου. Τώρα ὅμως, αὐτὸς ποὺ δέχθηκε 
τὴν ἄνωθεν εἰρήνη καὶ τὴ διαφύλαξε, θὰ συμβιώνει μ’ αὐτὴν 
αἰώνια. Ἡ εἰρήνη ποὺ ἀναφέρει ὁ Σολομών, περιορίζεται 
στὸν χρόνο, ἀλλὰ ἡ εἰρήνη τοῦ Κυρίου, ἐπεκτείνεται στὸν αἰ-
ώνα τὸν ἅπαντα. Ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου ἔρχεται ἐκεῖ ποὺ προ-
ηγουμένως ὑπῆρχε ἀναστάτωση· ἀλλὰ ἡ εἰρήνη τοῦ Χρι-
στοῦ, ὄχι μόνο μᾶς πείθει νὰ εἰρηνεύουμε μὲ τοὺς συνανθρώ-
πους μας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν ἑαυτό μας, γιὰ νὰ μὴν ἐπανα-
στατεῖ ἡ σάρκα κατὰ τῆς ψυχῆς. 
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ανεὶς νὰ μὴν νομίσει ὅτι κάθε εἰρήνη εἶναι ἀγαπητή, 
γιατὶ γνώρισα ἐπανάσταση καλή, ὅπως καὶ ὁμόνοια πολὺ 
βλαβερή.  
 

ὲν εἶναι κάθε εἰρήνη ἄψογη καὶ καλή, ἀλλὰ πολλὲς 
φορὲς εἶναι ἐπισφαλὴς καὶ μακριὰ ἀπὸ τὴ θεία ἀγάπη· ἰδιαί-
τερα ἂν εἰρηνεύουμε καὶ συμφωνοῦμε στὴν κατάλυση τῆς ἀ-
λήθειας.  
 

πάρχει πόλεμος ἁγνὸς καὶ εἰρήνη πιὸ ὀδυνηρὴ ἀπὸ 
κάθε φονικὴ μάχη. Εἰρηνοποιὸς κυρίως ἀναγορεύεται αὐτὸς 
ποὺ ὁδηγεῖ σὲ εἰρηνικὴ συμφωνία τὴν ἐπανάσταση τῆς σάρ-
κας καὶ τοῦ πνεύματός του, καταπαύοντας τὸν ἐμφύλιο πόλε-
μο τῆς φύσης του· ὅταν δὲν εἶναι πλέον ἐνεργὸς ὁ νόμος τοῦ 
σώματος ποὺ ἀντιστρατεύεται τὸν νόμο τοῦ νοῦ, ἀλλὰ ὑπο-
ταγμένος στὴ δυνατότερη βασιλεία, γίνεται ὑπηρέτης τῶν 
θείων ἐντολῶν. Ἡ εἰρήνη εἶναι ἀπαρχὴ τῶν ἀγαθῶν ποὺ ὁ Θε-
ὸς θέλησε νὰ δώσει μὲ ἀφθονία στὴ γῆ. Ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος 
μαρτυράει τὴν ἀλήθεια. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τὴν 
εἰρήνη τὴ δική του ἔδωσε στοὺς Ἀποστόλους: «εἰρήνην ἀ-
φίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν» (Ἰω. ιδ΄ 27).  
 

 εἰρήνη, σὰν θεῖο δῶρο, παραμένει στὶς καρδιὲς ποὺ 
ἔχουν καθαρθεῖ καὶ ἐγκαταλείπει τὶς ἀκάθαρτες καὶ μολυσμέ-
νες. Αὐτὸς ὅμως ποὺ στερεῖται τὴν εἰρήνη, στερεῖται τὴ θεία 
χάρη.  
 

 εἰρήνη ἐξυψώνει αὐτὸν ποὺ τὴν ἔχει δεχτεῖ καὶ τὴν 
τοποθετεῖ σὲ ὑψηλὴ θέση δόξας· ἐκείνη τὸν ντύνει μὲ τὸ πέ-
πλο τῆς τιμῆς, τοῦ λαμπρύνει τὸ πρόσωπο, τὸ κάνει φωτεινὸ 
καὶ ἀξιοθαύμαστο. Τὰ λόγια του εἶναι ἀγαθὰ καὶ ὅ,τι ἐργάζε-
ται εἶναι θαυμάσιο. 

(Πηγή: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, «Τὸ Γνῶθι σαὐτὸν», 
σελ. 368-370, εκδόσεις Άθως, Αθήνα 2011) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 Απογευ-
ματινή Προσκυνηματική Εκδρομή στο Ιερό Γυναικείο Ησυ-
χαστήριο ‘Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - Μετόχιον 
Μηλεσίου’ του Αγίου Πορφυρίου. Ώρα αναχώρησης 3:00 
μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.   
2)       ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΜΑΣ   

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
                (12η Επέτειος Εγκαινίων του Ιερού Ναού) 
 

6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος  
                του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και  
                Λαυρεωτικής κ. Νικολάου  
 

ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
                προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς  
                Μητροπόλεώς μας Αρχιμ. Μιχαήλ Λιούμη  
 

5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας  
 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

7:30 μ.μ. - 12:30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της  
                Συλλήψεως της Αγίας Άννης. Θα ψάλλει  
                πολυμελής Βυζαντινός χορός 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
 

7:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό  
                Μνημόσυνο 
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