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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

24 Φεβρουαρίου 2022

Αγαπητοί αδελφές και αδελφοί,

“Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος
δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω”. Κατά
Ιωάννην ΙΔ’.27

Σε πολλούς από εμάς θα ταραχθεί η καρδιά μας καθώς παρακολουθούμε με τρόμο
την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως έχουμε ήδη πει, αυτή η επίθεση είναι
μια πράξη κακού που θέτει πραγματικά σε κίνδυνο τη σχετική ειρήνη και ασφάλεια
την οποία απολάμβανε η Ευρώπη για πολύ καιρό. Η επίθεση από ένα κράτος σε μια
ελεύθερη, δημοκρατική χώρα δικαίως προκάλεσε οργή, κυρώσεις και καταδίκη.

Θρηνούμε μαζί με τον λαό της Ουκρανίας και προσευχόμαστε για τους αθώους,
τους φοβισμένους και για όσους έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα, τις εστίες τους
και την οικογένειά τους.

Συνεχίζουμε να ζητάμε κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των ρωσικών
δυνάμεων καθώς επίσης και μεγάλου εύρους προσπάθειες για τη διασφάλιση της
ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Αυτά τα γεγονότα μας υπενθυμίζουν έντονα ότι η ειρήνη είναι πολύτιμη και είναι
εύθραυστη. Στο Κεφάλαιο 14 του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, ο Ιησούς μιλά στους
μαθητές του στον Μυστικό Δείπνο και τους αφήνει (ως παρακαταθήκη) την ειρήνη
του. Αυτός δεν είναι ένας απλός χαιρετισμός, αλλά μάλλον κάτι βαθύ και
αμετάβλητο. Αυτή η ειρήνη είναι κάτι που μόνο ο Ιησούς προσφέρει· γιατί είναι ένα
χαριστικό δώρο, ένας τρόπος ζωής, γιατί το δώρο της ειρήνης είναι ο ίδιος ο Ιησούς.
Γι' αυτό ο Κύριος είναι σε θέση να καθησυχάσει τις καρδιές μας, γιατί αυτοί που
λαμβάνουν στο βάθος το δώρο της ειρήνης του Ιησού Χριστού, δεν πρέπει να
φοβούνται.

Η ειρήνη, επομένως, είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απουσία του πολέμου.
Είναι ένα δώρο, και είναι επίσης μια απόφαση, ένα δώρο που πρέπει να γίνει
αποδεκτό. Είναι μια επιλογή που κάνουμε και που διαμορφώνει τον τρόπο που
ζούμε αρμονικά ο ένας δίπλα στον άλλο. Χαρακτηρίζει τη σχέση μας με το Θεό.
Πραγματώνεται όταν αποζητάμε τη δικαιοσύνη.

Σε αυτές τις μέρες της αβεβαιότητας και του φόβου, προσευχόμαστε να στραφεί
ξανά ο καθένας μας προς τον Κύριο και να λάβει το δώρο του Θεού την ειρήνη, να
εργαστεί για τη δικαιοσύνη του Θεού, να αισθανθεί τη συμφιλίωση του Θεού και
την αγάπη, και να επιλέξει τα μονοπάτια όχι του μίσους ή της καταστροφής, της
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βίας ή των αντιποίνων, αλλά την οδό του Θεού για τη δικαιοσύνη, το έλεος και την
ειρήνη.

Ως Χριστιανοί, η απάντησή μας σε μια κρίση πρέπει πάντα να βασίζεται στην
προσευχή. Και με τον τρόπο αυτό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας σε
θερμή προσευχή για τη διάχυση του Πνεύματος του Θεού προκειμένου ο κόσμος να
επιλέξει ξανά την ειρήνη, ενισχύοντάς τα διεθνή θεσμικά όργανα που μας
επιτρέπουν να εργαζόμαστε και να ζούμε μαζί ως μια ανθρωπότητα που
συγκατοικεί σε αυτόν τον κόσμο.

Προσευχόμαστε για εκείνους στην Ουκρανία που υποφέρουν σκληρά, για όλους
όσους λαμβάνουν αποφάσεις στον κόσμο, και για τους ανθρώπους και τους ηγέτες
της Ρωσίας επίσης.

Πρακτικά σας προσκαλούμε:

 να κάνετε αυτή την Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου, μια ημέρα προσευχής για την
ειρήνη.

 την Τρίτη 1 Μαρτίου στις 6 μ.μ. (GMT) να προσευχηθείτε με την Επισκοπή της
Ευρώπης για την ενορία στο Κίεβο και τις Εκκλησίες που διακονούν στην
Ουκρανία.

 να συμμετάσχετε με την ευρύτερη εκκλησία στο κάλεσμα του Πάπα
Φραγκίσκου να γίνει η Τετάρτη της Τέφρας, 2 Μαρτίου, ημέρα προσευχής και
νηστείας για την ειρήνη.

Μπορείτε να βρείτε λειτουργικές πηγές στον ιστότοπο της Εκκλησίας της Αγγλίας
στη διεύθυνση
https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/worship-texts-and
resources/praying-peace-world

Ωστόσο και όποτε προσεύχεστε, προσευχηθείτε ώστε ο κόσμος να επιλέξει την
ειρήνη και να είστε
σίγουροι για τις προσευχές μας για εσάς.

Με κάθε ευλογία,

+ ο Καντουαρίας Ιουστίνος (Welby) + ο Υόρκης Στέφανος ( Cottrell)

Μετάφραση εκ του αγγλικού κειμένου, Ευθαλία Παππά, συνεργάτης ΣΕΔΔΣ


