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Προσευχή και δράση για δικαιοσύνη και ειρήνη 

στην Ουκρανία και σε ολόκληρον τον κόσμο 

 

 

“ H δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει͵ ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν 

διὰ πνεύµατος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡµῖν͵». (Προς Ρωμαίους 5:5) 

 

Το Πασχαλινό μυστήριο του Χριστού μας μεταφέρει στην καρδιά της αδικίας, της βίας και της οδύνης. 

Η ιστορία του πάθους και του θανάτου του Χριστού απηχεί τα ανθρώπινα δεινά και τις τραγωδίες 

που βιώθηκαν σε πολλά μέρη του κόσμου μας, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών στην ίδια τη 

χώρα τους και όπου αλλού τους οδήγησαν οι δρόμοι της εξορίας῾  

 

Το Πασχαλινό Ευαγγέλιο στρέφει τα μάτια μας στο έργο του Θεού σε αυτόν τον κόσμο δια μέσου του 

Ιησού Χριστού και μέσα μας και δια μέσου ημών.  

 

Εν Χριστώ, ο Θεός ενώνεται με τον ανθρωπισμό μας, παίρνοντας πάνω του τους περιορισμούς και το 

μίσος μας, μετατρέποντας τα αδιέξοδά μας, την αγανάκτησή μας, τα αισθήματα του μοιραίου και της 

απελπισίας μας σε ελπίδα μέσω της εμπιστοσύνης σε Αυτόν. Αυτή η μεταμόρφωση λαμβάνει χώρα 

μέσα στον άνθρωπο και στον κόσμο που τόσο αγαπά ο Θεός: “ Oὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν 

κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, 

ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.» (κατά Ιωάννην 3:16) 

 

Σήμερα γίναμε μάρτυρες του απίστευτου κύματος αλληλεγγύης που σαρώνει την Ευρώπη, και εμείς 

Ευχαριστούμε για τα πολλά σημάδια ελπίδας: το γενναιόδωρο καλωσόρισμα στους πρόσφυγες από 

την Ουκρανία, ιδιαίτερα στην Πολωνία, η άνευ προηγουμένου κινητοποίηση εθελοντών που 

δείχνουν ένα πρόσωπο ανθρωπιάς εν μέσω τραγωδίας. 

 

Επομένως, μπροστά στη φρίκη και στην τραγωδία των πολέμων σε αυτόν τον κόσμο, μπροστά σε 

τόσα πολλά βάσανα και βία που πυροδοτούνται από το μίσος και την απληστία, συνεχίζουμε να 

διακηρύσσουμε το μήνυμα που στρέφει τα μάτια μας προς τον Αναστηθέντα Χριστό. 

 

Ας συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην προοπτική ότι η χάρη του Θεού, που εκδηλώνεται στον Χριστό, 

ανοίγει μπροστά στα μάτια μας!  Ας συνεχίσουμε να ευχαριστούμε και να ευλογούμε όλους αυτούς, 

όπου κι αν βρίσκονται, και όποιοι και αν είναι, που προσφέρουν στήριξη και αλληλεγγύη σε όσους 

βρίσκονται σε  ανάγκη και με αυτόν τον τρόπο μοιράζονται τα σημάδια της ανθρωπιάς και δίνουν τη 

μαρτυρία της ελπίδας.  

 

Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε και να εργαζόμαστε για δικαιοσύνη, συμφιλίωση και ειρήνη 

μεταξύ ανθρώπων, πολιτισμών και εθνών 
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