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Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. «Ειρήνη είναι όταν»

Ειρήνη είναι όταν τ’ ανθρώπου η ψυχή
γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος·
κι ο ήλιος ψυχή μες στον άνθρωπο.

Νικηφόρος Βρεττάκος, Τα ποιήματα

2. Εσωτερική ειρήνη

Απόκτησε την εσωτερική ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι γύρω σου θα σωθούν.

Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ 

ΑΙΤΙΑ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

3. Πόλεμος

α. 

Φρ. Γκόγια, 3η Μαΐου 1808: Η εκτέλεση των υπερασπιστών της Μαδρίτης

β. 

Πάμπλο Πικάσο, Γκουέρνικα, 1937

ΟΡΑΜΑ 3.1 ΕΙΡΗΝΗ
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4. Η ειρήνη του Θεού και η ειρήνη του κόσμου

Ο κακόμοιρος ο κόσμος διψά ειρήνη. Μα χωρίς την απομέσα ειρήνη, δεν μπορεί να γίνη ειρήνη εξω-
τερική. Χωρίς την ψυχική ειρήνη, η πολιτική και κοινωνική ειρήνη είναι ψεύτικη.

«Εἰρήνη ἀφίημι ὑμῖν», είπε ο Χριστός στους μαθητές Του κατά το Μυστικό Δείπνο, «εἰρήνην τήν 
ἐμήν δίδωμι ὑμῖν. Οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσι, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν». Πρόσεξες για να δης καλά τί λέγει 
ο Χριστός; … «Δεν σας δίνω, λέγει, εγώ την ειρήνη που δίνει ο κόσμος», την ψεύτικη, την οργισμένη 
ειρήνη, την ανειρήνευτη ειρήνη, την ειρήνη που στ’ αληθινά δεν έχει ολότελα ειρήνη και ησυχία.

Τέτοια είναι η ειρήνη που μπορεί να κάνη ο κόσμος, οι άνθρωποι, που τρώγονται με τα πάθη τους 
και που τους κατατρώγει η περηφάνεια, η ματαιοδοξία-φιλαργυρία, η σκληροκαρδία και η απονιά 
στους άλλους, η μανία της ακολασίας και η επιθυμία της καλοπέρασης.

Όλα τούτα τα πάθη είναι οργισμένα και όχι ειρηνικά. Αυτά κάνουνε τους ανθρώπους να μαλώνου-
νε, να εχθρεύονται ο ένας τον άλλον, αυτά λιγοστεύουνε την αγάπη, που είναι δα πολύ λίγη ανάμεσά 
τους, και φέρνουνε την παραζάλη, την έχθρα, «την έριδα» που λέγανε οι αρχαίοι. Με άλλα λόγια, 
φέρνουνε τη βασιλεία του διαβόλου επί της γης, και όχι τη βασιλεία του Θεού, που είναι η ειρήνη.

Φώτης Κόντογλου

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

5. Η παράδοση της Ιερουσαλήμ στους Άραβες από τον πατριάρχη Σωφρόνιο

Το 635, αφού κυριεύτηκε η Δαμασκός, η μία μετά την άλλη, οι πόλεις της Συρίας και της Παλαιστίνης 
συνθηκολόγησαν με τους Άραβες… Το 637 άρχισε και η συστηματική πολιορκία της Ιερουσαλήμ, λόγω 
της οποίας οι Χριστιανοί δεν μπορούσαν πλέον να βγουν από την πόλη γιατί συλλαμβάνονταν και 
φονεύονταν. Η πολιορκία παρατάθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα 
να είναι αδύνατη η αντίσταση των Χριστιανών μέχρι τέλους… Σε μια ομιλία για το Άγιο Βάπτισμα, την 
οποία εκφώνησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ανάμεσα 
στα άλλα είπε και τα εξής: 

«Για ποιο λόγο, λοιπόν, ζούμε μέσα σε πολέμους; Γιατί είναι πάρα πολλές οι βαρβαρικές επιδρο-
μές; Γιατί μας επιτίθενται οι Σαρακηνοί; Γιατί έχουν αυξηθεί οι καταστροφές και οι λεηλασίες; Γιατί 
συνεχώς χύνεται ανθρώπινο αίμα; Γιατί τα ανθρώπινα σώματα γίνονται τροφή για τα πετεινά του ου-
ρανού; Γιατί οι εκκλησίες διαλύονται; Γιατί ο Σταυρός του Χριστού καθυβρίζεται; Γιατί ο Χριστός που 
είναι ο δοτήρας όλων των αγαθών βλαστημείται από τα στόματα των εθνικών (των μη χριστιανών), 
πράγμα το οποίο είναι το πιο βαρύ από όλες τις συμφορές που μας συμβαίνουν;». 

Ο πατριάρχης Σωφρόνιος υποδεικνύει ότι, αναμφίβολα, αίτιοι όλων των παραπάνω έγιναν λόγω 
των αμαρτιών τους οι Χριστιανοί. Γι’ αυτό και τους προτρέπει σε μετάνοια, ελπίζοντας ότι ο Θεός 
θα βοηθήσει την αγία Πόλη των Ιεροσολύμων, η οποία βρισκόταν σε κίνδυνο... Αλλά το θέλημα του 
Θεού ήταν, η Πόλη και η Εκκλησία των Ιεροσολύμων να μπουν στο στάδιο μεγάλων θλίψεων, …κάτι 
που συνέβη τελικά το 638, όταν η Πόλη των Ιεροσολύμων παραδόθηκε στον χαλίφη Ωμάρ από τον 
πατριάρχη Σωφρόνιο.

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, μητρ. Αθηνών, 
Ιστορία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων
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6. Η χριστιανική κατανόηση της ειρήνης

Όταν σκέφτεται κάποιος για τη χριστιανική κατανόηση της ειρήνης ως ειρήνης για ολόκληρο τον κό-
σμο, αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει ανθρωπολογική βάση, και φαίνεται ως μια δωρεά άνωθεν με τη 
μορφή της συμφιλίωσης με τον Τριαδικό Θεό. ... Αυτό είναι μια πράξη ανάκτησης -μια αόρατη και 
ουδέποτε συμπληρούμενη διαδικασία- της αρχικής κατάστασης των ειρηνικών, αρμονικών σχέσεων 
μεταξύ Θεού, ανθρώπου και φύσης, οι οποίες διεκόπησαν ως συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου.

[…] Η αποξένωση και αλλοτρίωση του ανθρώπου από τον Θεό ως Άρχοντα της Ειρήνης έχει εξου-
δετερωθεί  απ΄ τον Χριστό, αλλά η μετοχή του ανθρώπου στην πληρότητα αυτής της ειρήνης είναι, 
αδιάκοπη διαδικασία αύξησης σ΄ αυτήν με στόχο την τελική της εκπλήρωση στους έσχατους χρόνους. 
Με την έννοια αυτή, ο χριστιανός θα έπρεπε να προφυλάσσεται από τη συναισθηματική θρησκολη-
ψία ή τον ρομαντισμό, αγνοώντας τη μη εισέτι πραγματικότητα της ειρήνης στην ιστορία καθώς και 
κάθε είδους ουμανιστικών, ανθρωποκεντρικών και επιφανειακών προσπαθειών που καταβάλλονται 
για επιτυχή εγκαθίδρυση ειρήνης στην ιστορία, οι οποίες βασίζονται στη μεγαλοσύνη και την αξιο-
πρέπεια του ανθρώπου και μονάχα σ΄ αυτή. Είναι επίσης ουτοπικός ρεαλισμός να πιστεύουμε ότι, αν 
σταματούσαμε την πάλη των τάξεων σε μια μόνο περιοχή της κοινωνικής ζωής, π.χ. την κοινωνική, η 
ειρήνη θα βασίλευε στη συνέχεια για πάντα στην ιστορία, ως μόνιμο επίτευγμα του ανθρώπου και 
μόνο.

[…] Είναι, έτσι, φανερό ότι η χριστιανική στάση έναντι της ειρήνης σήμερα δεν θα έπρεπε να αγνο-
εί ή να «συγκαλύπτει» με ειρηνιστικές προσπάθειες είτε το καθεστώς της αδικίας και εκμετάλλευ-
σης, με την πρόφαση της ελευθερίας ή της ελεύθερης οικονομίας, είτε την άρνηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, με το πρόσχημα της εγκαθίδρυσης κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Χωρίς ν΄ αρνείται τις εξαιρετικές δυσκολίες που υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις, η χριστιανική ει-
ρηνευτική προσπάθεια (με μια ρεαλιστική επιδίωξη της εξάλειψης των κύριων αιτιών της βίας και του 
πολέμου) πρέπει να επιμείνει, στηριζόμενη στη Βίβλο, στο σεβασμό και των δύο προϋποθέσεων της 
ειρήνης: της δικαιοσύνης και της γνήσιας ελευθερίας ως των απαραίτητων συστατικών της στοιχείων.

Νίκος Νησιώτης, Από την ύπαρξη στη συνύπαρξη: 
Κοινωνία, Τεχνολογία, Θεολογία

7. Η Ειρήνη του Χριστού

Ο Λυτρωτής δίνει την ειρήνη του στους µαθητές του τη στιγµή που πρόκειται να µπει στην περιοχή 
του Πάθους του. Έχοντας µπροστά του την τροµακτική οδύνη του Σταυρού και τον άµεσο θάνατο, 
µιλάει για την ειρήνη του και µεταγγίζει την ειρήνη του. Αφού ο Ιησούς, σ’ αυτήν ακριβώς τη στιγµή 
παραµένει ο κύριος της ειρήνης, η δύναµή της δεν θα εγκαταλείψει τον µαθητή, στις µικρότερες θύ-
ελλες που θ’ αντιµετώπισει. […]

Η εκλογή δεν έγκειται στο να διαλέξουµε µεταξύ του να πολεµήσουµε και να µην πολεµήσουµε. 
Αλλά µεταξύ τού να πολεµήσουµε και του να υποφέρουµε, και δια του πόνου να νικήσουµε. Οι µάχες 
δηµιουργούν τις φαινοµενικές νίκες, που δεν είναι παρά αυταπάτη και µαταιότητα, εφόσον ύψιστη 
πραγµατικότητα είναι ο Ιησούς. Ο πόνος αυτού που δεν αντιστέκεται, αναγγέλλει και τονίζει αυτήν 
την υπέρτατη πραγµατικότητα του Ιησού. Τέτοια είναι η πραγµατική νίκη. […]

Η µη-αντίσταση, της οποίας ο Ιησούς δίνει το παράδειγµα, δεν είναι αποδοχή του κακού ή καθα-
ρή παθητικότητα. Είναι θετική αντίδραση. Είναι απάντηση με την οποία η αγάπη, αυτή η αγάπη που 
ενσαρκώνει ο Ιησούς, αντιτάσσεται στις επιθέσεις των κακών. Ως άµεσο αποτέλεσµα φαίνεται η νίκη 
του κακού. Μα στη µακρά συνέχεια η δύναµη της αγάπης είναι η πιο ισχυρή. Η ανάσταση ακολούθησε 
το Πάθος. Η µη-αντίσταση των µαρτύρων έκαµψε και σαγήνευσε τους διώκτες. Το αίµα που χύθηκε 
εξασφάλισε τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ειρηνιστική κίνηση αδύναµη και γεµάτη αοριστία; Όχι! Φλό-
γα που καίει και νικά. 

                                                                                                                        Lev Gillet, Ιησούς. Ατενίζοντας τον Σωτήρα
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8. Η Αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο

Γ.  Περί εἰρήνης καί δικαιοσύνης

1.  Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει καί ἀναδεικνύει διαχρονικῶς τήν κεντρικήν θέσιν τῆς εἰρήνης 
καί τῆς δικαιοσύνης εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή αὕτη ἡ ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψις χαρακτηρίζεται 
«εὐαγγέλιον τῆς εἰρήνης».  … Καί τοῦτο, διότι ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ ὥριμος καρπός … τῆς ἀνα-
δείξεως τῆς ἀξίας καί τοῦ μεγαλείου τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὡς εἰκόνος Θεοῦ· … τῆς καθολικότη-
τος τῶν ἀρχῶν τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί, τέλος, τῆς καρποφο-
ρίας τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν τοῦ κόσμου. Ἡ πραγματική εἰρήνη 
εἶναι ὁ καρπός τῆς ἐπί τῆς γῆς ἐπικρατήσεως ὅλων αὐτῶν τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν. Εἶναι ἡ ἄνωθεν 
εἰρήνη, περί τῆς ὁποίας πάντοτε εὔχεται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τάς καθημερινάς της δεήσεις, 
ἐξαιτουμένη ταύτην παρά τοῦ Θεοῦ. [...]

3.  Ὀφείλομεν συγχρόνως νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι τά δῶρα τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐξαρτῶ-
νται καί ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης συνεργίας. Τό Ἅγιον Πνεῦμα χορηγεῖ πνευματικά δῶρα, ὅταν ἐν μετανοίᾳ 
ἐπιζητῶμεν τήν εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ. Τά δῶρα ταῦτα τῆς εἰρήνης καί δικαιοσύνης 
ἐμφανίζονται ἐκεῖ ἔνθα οἱ Χριστιανοί καταβάλλουν προσπαθείας εἰς τό ἔργον τῆς πίστεως, τῆς ἀγά-
πης καί τῆς ἐλπίδος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. [...]

5. Συγχρόνως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καθῆκον αὐτῆς νά ἐπικροτῇ πᾶν ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ πράγ-
ματι τήν εἰρήνην καί ἀνοίγει τήν ὁδόν πρός τήν δικαιοσύνην, τήν ἀδελφοσύνην, τήν ἀληθῆ ἐλευθερίαν 
καί τήν ἀμοιβαίαν ἀγάπην μεταξύ ὅλων τῶν τέκνων τοῦ ἑνός οὐρανίου Πατρός, ὡς καί μεταξύ ὅλων 
τῶν λαῶν τῶν ἀποτελούντων τήν ἑνιαίαν ἀνθρωπίνην οἰκογένειαν. Συμπάσχει δέ μεθ’ ὅλων τῶν ἀν-
θρώπων, οἱ ὁποῖοι εἰς διάφορα μέρη τοῦ κόσμου στεροῦνται τῶν ἀγαθῶν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαι-
οσύνης.

Δ.  Ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀποτροπή τοῦ πολέμου

1. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καταδικάζει γενικῶς τόν πόλεμον, τόν ὁποῖον θεωρεῖ ἀπόρροιαν τοῦ ἐν τῷ 
κόσμῳ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας. […]

2. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, … ἐνθαρρύνει πᾶσαν πρωτοβουλίαν καί προσπάθειαν πρός πρόληψιν ἤ 
ἀποτροπήν αὐτοῦ, διά τοῦ διαλόγου καί διά παντός ἄλλου προσφόρου μέσου. Εἰς περίπτωσιν κατά 
τήν ὁποίαν ὁ πόλεμος καταστῇ ἀναπόφευκτος, ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει προσευχομένη καί μεριμνῶσα 
ποιμαντικῶς διά τά τέκνα αὐτῆς, τά ὁποῖα ἐμπλέκονται εἰς τάς πολεμικάς συγκρούσεις διά τήν ὑπε-
ράσπισιν τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας αὐτῶν, καταβάλλουσα πᾶσαν προσπάθειαν διά τήν ταχυτέραν 
ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐλευθερίας.

3. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καταδικάζει ἐντόνως τάς ποικιλομόρφους συγκρούσεις καί τούς πολέμους, 
τούς ὀφειλομένους εἰς φανατισμόν, προερχόμενον ἐκ θρησκευτικῶν ἀρχῶν. Βαθεῖαν ἀνησυχίαν προ-
καλεῖ ἡ μόνιμος τάσις αὐξήσεως τῶν καταπιέσεων καί διώξεων τῶν χριστιανῶν καί ἄλλων κοινοτήτων, 
ἐξ αἰτίας τῆς πίστεως αὐτῶν, εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί ἀλλαχοῦ... Καταδικάζονται ἐπίσης πόλεμοι, 
ἐμπνεόμενοι ὑπό ἐθνικισμοῦ, προκαλοῦντες ἐθνοκαθάρσεις, μεταβολάς κρατικῶν ὁρίων καί κατάλη-
ψιν ἐδαφῶν.

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πεντηκοστή 2016, 
Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον

9. Κοινή Δήλωση Πάπα και Πατριάρχη για την ειρήνη

Ἀπό τήν ἁγίαν ταύτην πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ ἐκφράζομεν τήν κοινήν μας βαθεῖαν ἀνησυχίαν διά 
τήν κατάστασιν τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τό δικαίωμά των νά παραμένουν πλήρεις 
πολῖται τῶν χωρῶν καταγωγῆς των. Ἐν ἐμπιστοσύνῃ στρεφόμεθα πρός τόν παντοδύναμον καί φιλεύ-
σπλαχνον Θεόν προσευχόμενοι διά τήν εἰρήνην εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν Μέσην Ἀνατολήν ἐν γένει. 
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Ἰδιαιτέρως προσευχόμεθα διά τάς Ἐκκλησίας εἰς τήν Αἴγυπτον, τήν Συρίαν καί τό Ἰράκ, αἱ ὁποῖαι ὑπέ-
φεραν περισσότερον σοβαρῶς ἐξ αἰτίας τῶν προσφάτων γεγονότων. Ἐνθαρρύνομεν ὅλας τάς πλευ-
ράς ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν πεποιθήσεων νά συνεχίσουν ἐργαζόμενοι διά τήν καταλλαγήν καί τήν 
δικαίαν ἀναγνώρισιν τῶν δικαιωμάτων τῶν λαῶν. Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι δέν εἶναι τά ὅπλα, ἀλλά ὁ 
διάλογος, ἡ συγχώρησις καί ἡ καταλλαγή, τά μόνα δυνατά μέσα διά τήν ἐπίτευξιν τῆς εἰρήνης. 

Εἰς μίαν ἱστορικήν συγκυρίαν χαρακτηριζομένην ἀπό βίαν, ἀδιαφορίαν καί ἐγωϊσμόν, πολλοί ἄν-
δρες καί γυναῖκες σήμερον αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν χάσει τόν προσανατολισμόν των. Ἀκριβῶς διά τῆς 
κοινῆς μαρτυρίας μας πρός τήν καλήν ἀγγελίαν τοῦ Εὐαγγελίου θά ἠδυνάμεθα νά βοηθήσωμεν τούς 
ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας νά ἀνακαλύψουν τόν δρόμον, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ εἰς τήν ἀλήθειαν, τήν δι-
καιοσύνην καί τήν εἰρήνην. Ἡνωμένοι εἰς τάς προθέσεις μας καί ἀναμιμνησκόμενοι τό παράδειγμα 
πρό πεντήκοντα ἐτῶν ἐδῶ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ τοῦ Πάπα Παύλου Ϛ΄ καί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, 
καλοῦμεν ὅλους τούς χριστιανούς, καθώς καί πιστούς κάθε θρησκευτικῆς παραδόσεως καί ὅλους τούς 
ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως, νά ἀναγνωρίσουν τό ἐπεῖγον τῆς ὥρας ταύτης, τό ὁποῖον μᾶς ὑποχρε-
ώνει νά ἐπιζητήσωμεν τήν καταλλαγήν καί ἑνότητα τῆς ἀνθρωπίνης οἰκογενείας, μέ πλήρη σεβασμόν 
πρός τάς νομίμους διαφοράς, διά τό καλόν ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος καί τῶν γενεῶν τοῦ μέλλοντος.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Πάπας Φραγκίσκος, 
Κοινή Δήλωση στα Ιεροσόλυμα, 2014

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

10.  Μαζί στην προσκυνηματική πορεία για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη

1. Συναχθήκαμε στη Δημοκρατία της Κορέας για τη 10η Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των 
Εκκλησιών. Προερχόμενοι από 345 εκκλησίες μέλη και συνεργαζόμενους οργανισμούς στην οικου-
μενική κίνηση, απευθύναμε κοινές δεήσεις, ανταλλάξαμε ιστορίες από τις τοπικές μας κοινότητες, 
ακούσαμε με προσοχή δυνατά μηνύματα αγωνίας και ελπίδας. […] 

3. Ανταλλάξαμε την εμπειρία μας στην αναζήτηση για την ενότητα στην Κορέα, που θα αποτελέσει 
σημείο ελπίδας στον κόσμο. Δεν πρόκειται για τη μόνη χώρα, όπου οι άνθρωποι είναι διηρημένοι στη 
φτώχεια και τον πλούτο, στην ευτυχία και τη βία, στην ευμάρεια και τον πόλεμο. Δεν μας επιτρέπεται 
να κλείνουμε τα μάτια μας στις σκληρές πραγματικότητες ή να μένουμε αμέτοχοι στο μεταμορφωτικό 
έργο του Θεού. Ως κοινότητα αλληλεγγύης, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών συμπαρίσταται 
με τον λαό και τις εκκλησίες στην Χερσόνησο της Κορέας και με όλους που αγωνίζονται για τη δικαι-
οσύνη και την ειρήνη.

4. Ο Θεός, ο Δημιουργός μας, είναι η πηγή της ζωής. Με την αγάπη του Ιησού Χριστού και τη χάρη 
του Αγίου Πνεύματος, εμείς, ως μία κοινότητα των τέκνων του Θεού, βαδίζουμε προς το πλήρωμα της 
Βασιλείας. Εκζητούντες από τον Θεό τη χάρη,  καλούμαστε, μέσα στην ποικιλομορφία μας, να  απο-
δεικνυόμαστε δίκαιοι οικονόμοι της Δημιουργίας του Θεού. Αυτό είναι το όραμα του Καινού Ουρανού 
πάνω στη Γη, όπου ο Χριστός  θα πληροῖ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.

5. […] Στο σκότος και τη σκιά του θανάτου, στις βασάνους και τους διωγμούς, πόσο πολύτιμο είναι 
το δώρο της ελπίδας από τον Αναστάντα Κύριο! Με τη φλόγα του Πνεύματος στις καρδιές μας, προ-
σευχόμαστε στον Χριστό να φωτίζει τον κόσμο: ώστε το φως του να μεταστρέφει όλη την ύπαρξη μας 
προς τη φροντίδα ολάκερης της κτίσης και την ομολογία ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πλαστεί κατ’ 
εικόνα του Θεού. Καθώς ακούμε φωνές που συχνά προέρχονται από το περιθώριο, ας πάρουμε όλοι 
μαθήματα ελπίδας και επιμονής. [...]

6. […] «Ο Θεός της ζωής, οδήγησέ μας στη δικαιοσύνη και την ειρήνη».

Μήνυμα της 10ης Συνέλευσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών , 2013
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Αγιογραφικά χωρία για την ειρήνη: 

1. Είμαι ειρηνικός ανάμεσα σε αυτούς που μισούν την ειρήνη.
Ψαλμός, 119, 7

2. Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του 
Θεού.

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον 5, 9

3. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η 
αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια.

Επιστολή Απ. Παύλου προς Γαλάτας 5, 22-23

4. Όπου υπάρχει φθόνος κι εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό.

Επιστολή Ιακώβου, 3, 16

5. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Δε σας τη δίνω όπως τη δίνει ο 
κόσμος. Μην ανησυχείτε και μη δειλιάζετε.

Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην 14, 27

11.  Οι μουφτήδες της Θράκης καταδικάζουν τους τζιχαντιστές

Οι Μουφτήδες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, με την πεποίθηση ότι εκφράζουμε κάθε 
μουσουλμάνο που σέβεται το Ιερό Κοράνιο και τον Λόγο του Προφήτη Μωάμεθ, με ιδιαίτερο αίσθημα 
ευθύνης και βαθειά οδύνη, εκδίδουμε την παρούσα διακήρυξη.

Όπως όλη η ανθρωπότητα, έτσι κι εμείς, είμαστε τραγικοί παρατηρητές των φοβερών εγκλημάτων 
που διαπράττονται στο Ιράκ και στη Συρία κατά αμάχων Χριστιανών, Γιαζίντι, Κούρδων, Τουρκμενί-
ων, Σιϊτών και Σουννιτών μουσουλμάνων, κατά στελεχών ανθρωπιστικών οργανώσεων, ρεπόρτερ και 
δημοσιογράφων, από ένοπλα μέλη της οργάνωσης που αυτοαποκαλείται «Ισλαμικό κράτος»... Αυτή 
η οργάνωση, δηλώνουμε με έμφαση και σαφήνεια, δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με το Ισλάμ, του 
οποίου σφετερίζεται με πλήρη ασέβεια την ονομασία του. […] Οι εγκληματικές και βάρβαρες, ανείπω-
της βαναυσότητας και βίας, πράξεις της… βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές 
της μουσουλμανικής πίστης. […]

Χαιρετίζουμε τη θέση Χριστιανών πνευματικών ηγετών, που καταδικάζουν τις βιαιοπραγίες που 
διαπράττονται εναντίον των Χριστιανών του Ιράκ και της Συρίας, ενώ ταυτόχρονα αρνούνται να εκμε-
ταλλευτούν αυτή την τραγωδία, και τονίζουν ότι οι μουσουλμάνοι είναι και οι ίδιοι θύματα αυτής της 
τρομοκρατικής οργάνωσης. 

Καλούμε όλους τους πολίτες καλής θέλησης που αγαπούν την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη, ανεξάρ-
τητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους ή τις φιλοσοφικές αρχές τους, να εκδηλώσουν σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, την ενότητα τους ενάντια στην τρομοκρατία και στη βαρβαρότητα, και να 
αγωνιστούν ανυποχώρητα, προκειμένου ο διάλογος, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη μεταξύ τους, να 
σταθεί φραγμός στους υποστηρικτές της υποτιθέμενης «σύγκρουσης των πολιτισμών». […]

Μέτσο Τζεμαλή, Μουφτής Κομοτηνής.
Μεχμέτ Εμίν Σινίκογλου, Μουφτής Ξάνθης
Μεχμέτ Σερίφ Δαμάδογλου, τοποτηρητής Μουφτείας Διδυμοτείχου.

Διακήρυξη των μουσουλμάνων της Ελλάδος, 2014
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ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ
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