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ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΩΝ» (Εφεσ. 2,14-22)

Για μα εμβαθύμξσμε ρςη θεξλξγία ςηπ ειοήμηπ, για ςημ ξπξία μιλά ςξ ρημεοιμό
απξρςξλικό αμάγμχρμα, θα ποξρτύγξσμε ρςξμ άγιξ Γοηγόοιξ ςξμ Θεξλόγξ και ρςξσπ
λόγξσπ ςξσ πεοί ειοήμηπ (ΣΤ΄, ΚΒ΄, ΚΓ΄). Η ειοήμη καςά ςξμ άγιξ Γοηγόοιξ είμαι·
α΄. Γμώοιρμα ςηπ θεόςηςαπ.
Ο Θεόπ έυει κάπξια γμχοίρμαςα, κάπξια υαοακςηοιρςικά, κάπξιεπ ιδιόςηςεπ. Σςη
γλώρρα ςηπ θεξλξγίαπ ςα λέμε ιδιώμαςα. Κύοιξ ιδίχμα ςξσ Θεξύ και κύοιξ υαοακςηοιρςικό είμαι η ειοήμη. Δεμ σπάουει διατχμία, διαίοερη και τιλξμικία μεςανύ ςχμ
ποξρώπχμ ςηπ αγίαπ Τοιάδαπ. Δπειδή η ειοήμη είμαι ςξ κύοιξ γμώοιρμα ςηπ θεόςηςαπ, ξ
Θεόπ ξμξμάζεςαι «Ο Θεόπ ςηπ ειοήμηπ» (Β΄ Κξο. 13,11). Διόςι ξ Θεόπ αγαπά μα
ξμξμάζεςαι από ιδιώμαςα πξσ έυει ή από ςξσπ αγίξσπ ςξσ· «ξ Θεόπ ςξσ Αβοαάμ, ςξσ
Ιραάκ, ςξσ Ιακώβ» αματέοεςαι ρςη Π. Διαθήκη. Ο Ναβξσυξδξμόρξο, βλέπξμςαπ ςα
θασμαρςά ρημεία πξσ κάμει ξ Θεόπ ρςξμ Δαμιήλ και ρςξσπ ςοειπ παίδαπ, λέει·
«Δσλξγηςόπ ξ Θεόπ ςξσ Σεδοάυ, Μιράυ, Αβδεμαγώ» (Δαμ. 3,28). Σεδοάυ, Μιράυ,
Αβδεμαγώ ήςαμ ςα ξμόμαςα ςχμ Αμαμία, Αζαοία και Μιραήλ ρςα βαβσλχμιακά.
Δηλαδή και ξι ειδχλξλάςοεπ ξμόμαζαμ ςξ Θεό από ςξσπ αγίξσπ ςξσ.
Ο δε ρκξπόπ ςηπ εμαμθοχπήρεχπ ςξσ Υιξύ είμαι, μα επιτέοει ςημ ειοήμη μεςανύ ςξσ
Θεξύ Παςοόπ και ςχμ αμθοώπχμ, η ξπξία είυε διαςαοαυθεί από ςξ ποξπαςξοικό
αμάοςημα και από ςιπ μεςέπειςα αμαοςίεπ ςχμ αμθοώπχμ. Σςημ ποξπ Δτερίξσπ επιρςξλή ςξσ απ. Παύλξσ (2,11-22) αμαπςύρρεςαι επαοκώπ ςξ θέμα ασςό· «Ασςόπ ερςίμ
ειοήμη ημώμ, ξ πξιήραπ ςα αμτόςεοα έμ και ςξ μερόςξιυξμ ςξσ τοαγμξύ λύραπ…».
Βαριζόμεμξπ ρ’ ασςά ξ Γοηγόοιξπ ξ Θεξλόγξπ λέει, όςι ξ Χοιρςόπ ήλθε μα επιτέοει ςημ
ειοήμη. Δίμαι ξ ειοημξπξιόπ· «ελθώμ εσηγγελίραςξ ειοήμη σμίμ ςξιπ μακοάμ και ςξιπ
εγγύπ», (Δτερ. 2,17). Γι’ ασςό ξι άγγελξι φάλλξσμ «Δόνα εμ σφίρςξιπ Θεώ και επί γηπ
ειοήμη, εμ αμθοώπξιπ εσδξκία» (Λξσκ. 2,14). Δίμαι η ειοήμη μεςανύ Θεξύ και
αμθοώπχμ· όυι μα ρςαμαςήρξσμ ξι πόλεμξι και μα επικοαςήρει ειοήμη εδώ ρςξμ κόρμξ.
Ασςό είμαι αδύμαςξμ, ατξύ ξι άμθοχπξι δεμ δέυξμςαι όλξι ςξμ Χοιρςό.
Η ειοήμη είμαι ςξ κύοιξ αίςημα ςηπ αουιεοαςικήπ ποξρεσυήπ ςξσ Χοιρςξύ, πξσ έκαμε
λίγξ ποιμ ςξ πάθξπ ςξσ· «ίμα πάμςεπ εμ ώριμ» (Ιχάμ. 17,21). Η ειοήμη είμαι και ςξ
απξυαιοεςιρςήοιξ δώοξ ςξσ ποιμ τύγει ραμ άμθοχπξπ από ςη γη. «Διοήμημ ατίημι
ημίμ, ειοήμημ ςημ εμήμ δίδχμι σμίμ· ξσ καθώπ ξ κόρμξπ δίδχριμ, εγώ δίδχμι σμίμ» (Ιχ.
14,27). Η ειοήμη είμαι ςξ δώοξ ςξσ Χοιρςξύ μεςά ςημ αμάρςαρη. Μόλιπ εμταμίρθηκε
αμαρςημέμξπ ρςξσπ μαθηςέπ, ςξ ποώςξ ποάγμα πξσ ςξσπ είπε ήςαμ· «Διοήμη σμίμ»
(Ιχάμ. 20,19).
β΄. Γμώοιρμα ςχμ αγγέλχμ.
Τξ κύοιξ γμώοιρμα ςχμ αγγέλχμ, ασςό πξσ ςξσπ κοάςηρε κξμςά ρςξ Θεό με απξςέλερμα μα παοαμείμξσμ άγιξι, ςέλειξι, αθάμαςξι, εσλξγημέμξι, είμαι όςι δεμ ρσγκοξύξμςαι ξύςε με ςξμ Θεό ξύςε μεςανύ ςξσπ. Μόμξ ξ Σαςαμάπ και όρξι άγγελξι ςξμ
ακξλξύθηραμ, ασςξί επαμαρςάςηραμ και έγιμαμ αιςία μα διαιοεθεί ςξ ρώμα ςχμ
αγγέλχμ και αογόςεοα μα επαμαρςαςήρξσμ και ξι ποχςόπλαρςξι απέμαμςι ςξσ Θεξύ.

Όπξσ διαίοερη και ρυίρμα και ταςοία, εκεί και ξ Διάβξλξπ, εκεί και ξ Αμςίυοιρςξπ.
Όςαμ, λέει ξ Γοηγόοιξπ, βλέπχ διηοημέμξσπ ςξσπ υοιρςιαμξύπ, τξβξύμαι μήπχπ έλθει ξ
Αμςίυοιρςξπ. Τόςε θα έλθει ξ Αμςίυοιρςξπ, όςαμ διαιοεθξύμ ξι υοιρςιαμξί. «Πάρα
βαριλεία ετ’ εασςήμ διαμεοιρθείρα εοημξύςαι, και ξίκξπ επί ξίκξμ πίπςει» (Λξσκ.
11,18).
γ΄. Γμώοιρμα ςηπ αμθοώπιμηπ τύρεχπ.
Αματέοει ξ άγιξπ Γοηγόοιξπ όςι η ειοήμη είμαι κάςι έμτσςξ ρςξμ άμθοχπξ. Ο άμθοχπξπ μξιάζει με κλαδιά εμόπ δέμδοξσ πξσ τύξμςαι μαζί. Μεοικέπ τξοέπ ς’ απξυχοίζει
ξ άμθοχπξπ, για μα κάμει ςη δξσλειά ςξσ, και μόλιπ ς’ ατήρει εκείμα ρμίγξσμ αμέρχπ
μόμα ςξσπ. Δπαμέουξμςαι ρςη θέρη από ςημ ξπξία με βία είυαμ τύγει.
Όπχπ ρςξ αμθοώπιμξ ρώμα σπάουει η ςέλεια ειοήμη, ςα μέλη ρσμεογάζξμςαι και
σπακξύμ ρςημ κεταλή, έςρι και ξ άμθοχπξπ θέλει ςημ κξιμχμία, ςημ ξικξγέμεια, ςημ
ρσμςοξτιά και ςημ παοέα ςξσ ειοημική, υχοίπ αμαρςαςώρειπ.
δ΄. Γμώοιρμα ςξσ ρύμπαμςξπ.
Τξ ρύμπαμ διέπεςαι από ςημ ειοήμη. Οι επξυέπ αλληλξδιαδέυξμςαι η μια ςημ άλλη· η
ημέοα ςη μύυςα· η θάλαρρα αγκαλιάζει ςημ νηοά· ςα άρςοα αμαςέλλξσμ και δύξσμ με
πξλλή ςάνη. Γι’ ασςό και ςξ ρύμπαμ λέγεςαι κόρμξπ. Όμξοτξ δηλαδή· ρςξλίδι πξσ ςόρα
μαπ διδάρκει.
Όςαμ όμχπ ξ Θεόπ ςαοάνει κάςι από ςημ αομξμία, για μα τξβίρει ή μα ςιμχοήρει ςξσπ
αμαοςήραμςαπ, ή όςαμ η ύλη διαραλεσμέμη από ςξ ποξπαςξοικό αμάοςημα «ρςαριάρη
ποξπ εασςήμ», ςόςε μέρα από ςημ αςανία και ςημ διάλσρη αματαίμεςαι η ανία ςηπ
ειοήμηπ.
ε΄. Ποέπει μα είμαι γμώοιρμα ςχμ υοιρςιαμώμ.
Δίδαμε όςι ρςξμ Θεό, ρςξμ άσλξ κόρμξ (άγγελξι) και ρςξμ σλικό κόρμξ (άμθοχπξέμβια όμςα-ρύμπαμ) επικοαςεί η ειοήμη· εκςόπ βέβαια ςχμ εναιοέρεχμ (Διάβξλξπ-αμαοςία-τσρικό κακό). Έςρι η ειοήμη ποέπει μα είμαι γμώοιρμα και ςχμ υοιρςιαμώμ.
«Μακάοιξι ξι ειοημξπξιξί, όςι ασςξί σιξί Θεξύ κληθήρξμςαι» λέει ξ έβδξμξπ μακαοιρμόπ (Μαςθ. 5,9). Σε καμέμαμ άλλξ μακαοιρμό, παοαςηοεί ξ άγιξπ Γοηγόοιξπ, δεμ
ταίμεςαι ασςό ςξ δώοξ. Μόμξ ρ’ ασςξύπ ςξσπ πξσ αγαπξύμ ςξσπ ευθοξύπ ςξσπ (Λξσκ.
6,35), γιαςί κι ασςξί «πξιξύμ ειοήμημ». Δνσπακξύεςαι, απ’ όρα λέει η αγία Γοατή, όςι
ξι μη ειοημξπξιξί υοιρςιαμξί είμαι μόθξι. Δεμ είμαι αληθιμά παιδιά ςξσ Θεξύ.
Η ειοήμη είμαι καοπόπ ςξσ αγίξσ Πμεύμαςξπ· «ξ καοπόπ ςξσ Πμεύμαςξπ ερςιμ αγάπη,
υαοά, ειοήμη..» (Γαλ. 5,22). Ασςξί δε πξσ ποξκαλξύμ ρυίρμαςα δεμ είμαι πμεσμαςικξί
άμθοχπξι. Διόςι, «όπξσ εμ σμίμ ζήλξπ και έοιπ και διυξρςαρίαι, ξσυί ραοκικξί ερςε και
καςά άμθοχπξμ πεοιπαςείςε;» (Α΄ Κξο. 3,3). Και ξ άγιξπ Ιάκχβξπ ξ αδελτόθεξπ λέει·
«Όπξσ ζήλξπ και εοιθεία, εκεί ακαςαρςαρία και παμ ταύλξμ ποάγμα. Η δε άμχθεμ
ρξτία ποώςξμ μεμ αγμή ερςιμ, έπειςα δε ειοημική…» (Ιακ. 3,16). Δάμ μεςοηθξύμε με ςξ
μέςοξ ασςό ξι υοιρςιαμξί, ελάυιρςξι θα βοεθξύμ πμεσμαςικξί. Διόςι κάμξσμε μεςάμξιεπ,
ποξρεσυέπ, μηρςείεπ, αγοσπμίεπ, ελεημξρύμεπ και άλλα, πλημ όμχπ η διαίοερη, ςξ
ρυίρμα, η ταςοία δσρςσυώπ ξογιάζει.
Βέβαια σπάουει η καλή και η κακή ειοήμη. Δεμ ποέπει μα αγαπά καμείπ ςημ κάθε
ειοήμη, αλλά ςημ καςά Θεόμ· «κοείρρχμ γάο εμπαθξύπ ξμξμξίαπ η σπέο εσρεβείαπ
διάρςαριπ». Πάμςχπ ρσμιρςά ποξρξυή ρςημ αμςιμεςώπιρη ςξσ θέμαςξπ ασςξύ. «Ούςε
μχθοόςηπ, ξύςε εσέναπςη αμςίδοαρη».
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