
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄνδρες γυναῖκες
καὶ παιδιά, εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ ποὺ μὲ ἀ -

ξιώνει νὰ σᾶς ὁμιλῶ. Παρακαλῶ νὰ προσέξε-
τε τὰ λόγια τοῦ γέροντος ἐπισκόπου. Θὰ ὁμι-
λήσω πολὺ ἁπλᾶ, γιὰ νὰ μὲ καταλάβετε ὅλοι.

* * *Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, δὲν μπορεῖ νὰ
ζήσῃ μόνος του, ἀκόμη καὶ ἂν ὑποθέσουμε ὅ -
 τι ὁ Θεὸς τοῦ ἔδινε ἕνα πλανήτη, ἕνα ἄστρο
ἀπὸ τὰ μυριάδες ἄστρα ποὺ ἔχει ὁ οὐρανός.
Ἂν οἱ ἄγγελοι τοῦ ἔλεγαν, Σοῦ δίνουμε τὸ ἀ -
στέρι αὐτό, θὰ εἶσαι ἰδιοκτήτης του, ἀλ λὰ ὑ -
πὸ τὸν ὅρο, νὰ κατοικῇς μόνος ἐπάνω σ᾽ αὐ -
τό, τί λέτε σεῖς, θὰ δεχόταν τὸν ὅρο αὐ τόν;
Οἱ ἀστροναῦτες, ἐκεῖνοι ποὺ πέταξαν ἐπάνω
στὸ φεγγάρι, δὲν ἔβλεπαν τὴν ὥρα πότε νὰ κα-
 τεβοῦν πάλι στὴ Γῆ, νὰ δοῦν τὴ γυναῖκα καὶ
τὰ παιδιά τους. Διότι ὁ ἄνθρωπος πλάστη κενά ᾽νε κοινωνικός· ζῇ μέσα σὲ οἰκογένεια, μὲ
τοὺς γονεῖς καὶ τ᾽ ἀδέρφια του, μὲ τὴ γυναῖ κα
καὶ τὰ παιδιά του, σὲ κύκλο γνωστῶν καὶ φί-
λων, σὲ χωριὸ ἢ σὲ πολιτεία· μόνος του ὄχι.

Ἔτσι ἔχει πλαστῆ. Καὶ ἀναπτύσσει ποικίλες
σχέσεις μὲ τοὺς συνανθρώπους του· οἰ κογε-
νειακές, συγγενικές, φιλικές, ἐπαγγελμα τι-
κές, κοινω νικές. Πῶς πρέπει νά ᾽νε οἱ σχέ σειςτου; Ἁρμονικές. Ὅπως στὸν οὐρανὸ εἶνε ἑ κα-
 τομμύρια - δισεκατομμύρια ἄστρα, καὶ ὅ μως
δὲν πέφτει τὸ ἕνα πάνω στ᾽ ἄλλο, ἀλλὰ κι-
νοῦνται μὲ τάξι καὶ ἁρμονία, ἔτσι καὶ οἱ ἄν -
θρωποι στὴ συμβίωσί μας, μικροὶ καὶ μεγάλοι,
πρέπει νὰ ἔχουμε μεταξύ μας ἁρμονικὲς σχέ-
σεις. Καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς περὶ ἁρμονικῶν
σχέσεων ὁμιλεῖ σήμερα ὁ Κύριος στὸ εὐαγ-
γέλιο (βλ. Λουκ. 6,31-36). Τί μᾶς λέει;

* * *Λέει ὁ Χριστὸς ἕναν ἁπλὸ λόγο καὶ θέτει ἕ -
να νόμο, ποὺ ὠνομάστηκε «χρυσὸς κανόνας».
Εἶνε κανόνας πού, ἂν τὸν ἐφάρμοζε ἡ ἀν θρω-

 πότητα, ἀσχέτως πολιτικῆς ἰδεολογίας καὶ
κόμματος, εἴτε εἶνε δεξιοὶ εἴτε εἶνε ἀριστε-
 ροί, ἀσχέτως μορφώσεως, ἀ σχέτως γλώσσης,
ἀσχέτως καταγω γῆς, ἀσχέτως φύλου καὶ γέ-
νους, ἂν ὅλος ὁ κόσμος ἐφάρμοζε τὰ λόγια
τοῦ Χριστοῦ, ἡ γῆ αὐτὴ θὰ γινόταν παράδει-
σος. Δυστυχῶς τὸ νόμο αὐτόν, σὲ ὅποια κα-
τηγορία καὶ ἂν ἀνήκουμε, δὲν τὸν τηροῦ  με. Τί λέει ὁ νόμος αὐτός; Γιὰ νὰ τὸν κατανο -
ήσουμε, ἂς σκεφτοῦ με ὅτι, ἀπὸ τὰ τόσα ἀ γα -θὰ ποὺ ὑπάρχουν, τρία εἶνε τὰ πιὸ ἀναγ καῖα.

� Τὸ πρῶτο εἶνε ἡ περιουσία. Δὲν ἐννοῶ πε-
 ριουσία μεγάλη. Οἱ μεγάλες περιουσίες, ὅ πως
ἐκεῖνες τῶν καπιταλιστῶν, δὲν εἶ νε ἐκ Θεοῦ.
Τέτοιες περιουσίες συχνὰ προέρχον ται ἀπὸ
ἀ  δικίες, ἀπάτες, κλοπές, ἐκμεταλλεύ σεις· δὲν
εἶνε εὐλογημένες. Περιουσία εὐλογημένη ἐν -
νοῶ τὴ μικρὴ περιουσία. Ὅσο φτωχὸς καὶ νά
᾽σαι, ἔχεις ἀνάγκη γιὰ νὰ ντυθῇς ἀπὸ ἕνα
ῥοῦχο, ἕνα ζευγάρι παπούτσια, ἕνα σπιτάκι -
μιὰ καλύβα γιὰ νὰ στεγαστῇς, ἀπὸ ὡρισμένα
ἀναγκαῖα γιὰ νὰ ζήσῃς· αὐτὴ εἶνε μιὰ μικρὴ
περιουσία. Ὁ Κύριος λοιπὸν σὲ ἐρωτᾷ· Θέ-
λεις ὁ ἄλλος νὰ σὲ κλέψῃ, νὰ σὲ ἐκμεταλλευ -
τῇ, νὰ βάλῃ φωτιὰ νὰ κάψῃ τὸ καλύβι σου, νὰ
πάῃ στὸ περιβόλι σου καὶ νὰ ξερριζώσῃ τὰ
δέν τρα; θέλεις…; Ὄχι. Ὅπως λοιπὸν ἐσὺ δὲν
θέλεις ὁ ἄλλος νὰ σοῦ κάνῃ κακό, κ᾽ ἐσὺ ἐπί-
σης νὰ προσέξῃς νὰ μὴν κάνῃς κανένα κακὸ
στὸν ἄλλο· «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν
οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοί-
ως» (Λουκ. 6,31). Νά ὁ χρυσὸς κανόνας.

� Τὸ ἄλλο ἀγαθό. Πάνω ἀπὸ τὴν περιουσία
ὁ ἄνθρωπος ἔχει κάτι ἄλλο, ἀπείρως ἀνώτερο,
καὶ αὐτὸ εἶνε ἡ ζωή. Δὲν βρεθήκαμε τυχαίως
ἐδῶ σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο· μᾶς δημιούργησε ὁ
Θεός. Καὶ τὸ σῶμα μας, ὅπως λένε οἱ ἐπιστή-
μονες, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατομμύρια - δισε-
κα τομμύρια κομματάκια. Ὅπως ἕνα σπίτι ἢ μιὰ
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Δὲν χρειάζονται πολλοὶ νόμοι, ἕνας ἀρκεῖ!
«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31)
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ἐκκλησία δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα λιθάρι ἀλ -
λὰ ἀπὸ πολλὰ «λιθάρια», ἀπὸ πολλὰ «τοῦ βλα»,
ποὺ συναρμόστηκαν τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλ λο, ἔτσι
καὶ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶνε μία θαυμαστὴ οἰ -
κοδομὴ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ μικρὰ - μικρὰ πρα -
γματάκια ποὺ λέγονται κύτταρα. Κάθε κύττα-
ρο εἶνε ἕνα ἐργοστάσιο· καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔ -
φτειαξε ὁ Θεός. Θέλεις λοιπὸν ὁ ἄλλος νὰ πά -
 ρῃ ἕνα μαχαίρι καὶ νὰ σοῦ βγάλῃ τὰ μάτια, νὰ
σοῦ κόψῃ τὴ μύτη ἢ τ᾽ αὐτιά; θέλεις νὰ σὲ τραυ-
 ματίσῃ, νὰ σὲ πληγώσῃ, νὰ σὲ πυροβολήσῃ, νὰ
σὲ σκοτώσῃ; Ὄχι. Ὅπως λοιπὸν δὲν θέ λεις ὁ
ἄλλος νὰ βλάψῃ τὴ ζωή σου, ἔτσι κ᾽ ἐ σὺ νὰ μὴ
βλάψῃς τὴ ζωή του. Ὅλα ὁ Θεὸς τὰ ἔφτεια ξε·
κι ὅλη ἡ ἐπιστήμη νὰ μαζευτῇ, ἕνα μάτι δὲν
φτειάνει, ἕνα αὐτὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ, μιὰ
καρδιὰ ποὺ νὰ χτυπάῃ δὲν κάνει. Ὅ,τι λοιπὸν
δὲν μπορεῖς νὰ φτειάξῃς, μὴν τὸ καταστρέ -
ψῃς. Ἂν γκρεμίσῃς μία ἐκκλησία, χτίζεις ἄλλη
καινούργια· ἂν γκρεμίσῃς ἕνα σπίτι, χτίζεις
ἄλλο σπίτι· ἂν γκρεμίσῃς ἕνα ἐργοστάσιο,
μπορεῖ νὰ φτειάξῃς ἕνα ἄλλο. Σῶμα ὅμως ἀν -
θρώπου; Τίποτα! οὔτε ἕνα κύτταρο. Λοιπόν,
ὅ,τι δὲν μπορεῖς νὰ φτειάξῃς, μὴν τὸ κατα-
στρέφεις. Αὐτὸ σημαίνει τὸ «Καθὼς θέλε τε
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποι-
εῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».

� Ἀλλὰ πάνω κι ἀπὸ τὴν περιουσία κι ἀπὸ
τὴ ζωή του ἀκόμη κάθε ἄνθρωπος ἔχει κάτι
ἄλλο ἀνώτερο. Ποιό εἶνε; Ἡ τιμή του. Δὲν μπο-
 ρεῖ νὰ ζήσῃ ὁ ἄνθρωπος χωρὶς τιμή. Θέλεις
λοιπὸν ὁ ἄλλος νὰ σὲ ὑβρίζῃ, νὰ σὲ παρουσι -
άζῃ σὰν ἕνα κακοποιό, νὰ σὲ συκοφαντῇ; θέ-
λεις νὰ πηγαίνῃ στὸ δικαστήριο νὰ λέῃ ψέμα-
τα εἰς βάρος σου; νὰ γράφῃ στὶς ἐφημερίδες
ἐναντίον σου; θέλεις, ἐνῷ ἐσὺ θὰ λείπῃς, νὰ
τρυπώσῃ τὴ νύχτα σὰν φίδι στὸ σπίτι σου καὶ
νὰ ἀτιμάσῃ τὴ γυναῖκα σου; Ὄχι. Παραπάνω
ἀπ᾽ ὅλα ἔχεις τὴν τιμή. Ὅπως λοιπὸν ἐσὺ θέ-
λεις νὰ σέβεται ὁ ἄλλος τὴν τιμή σου, ἔτσι κ᾽
ἐσὺ νὰ σέβεσαι τὴν τιμή του. «Καθὼς θέλετε
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποι-
εῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».

Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ πλευρὰ αὐ -
τῶν τῶν τριῶν ἀγαθῶν, ποὺ εἴπαμε, ὑπάρχει
καὶ ἡ θετικὴ πλευρά. Ὅπως τὸ νόμισμα ἔχει
δύο ὄψεις, ἔτσι καὶ ὁ νόμος αὐτὸς τοῦ Κυρίου
ἔχει δύο ὄψεις. Ποιά εἶνε ἡ θετική του πλευ ρά;
Πεινᾷς; Θέλεις ὁ ἄλλος νὰ σοῦ δώσῃ ψωμὶ νὰ
φᾷς· διψᾷς; νὰ σοῦ δώσῃ ἕνα ποτήρι νερό.
Εἶσαι γυμνός; Θέλεις νὰ σοῦ δώσῃ ἕνα ῥοῦχο
νὰ σκεπαστῇς. Εἶσαι ἄρρωστος; Θέλεις νὰ σ᾽
ἐπισκεφθῇ. Πέθανε ὁ πατέρας ἢ ἡ μητέρα σου;
Θέλεις νὰ σὲ συλλυπηθῇ. Ὅπως λοιπὸν ἐσὺ

θέλεις ὁ ἄλλος νὰ σὲ βοηθῇ, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ νὰ
εἶσαι πρόθυμος νὰ τὸν βοηθήσῃς στὴν ἀνάγ -
κη του. «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄν -
 θρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».

Αὐτὸς εἶνε ὁ χρυσὸς κανόνας· ἕνας νόμος
μὲ λίγα λόγια, δώδεκα λέξεις, ἀλλὰ μὲ μεγά-
λη σημασία. Ἐκτελεῖται; Μόνο ἀπὸ «τὸ μικρὸν
ποίμνιον» τοῦ Χριστοῦ (Λουκ. 12,32). Δυστυχῶς δὲν
ἐκ τελεῖται ἀπὸ ὅ λους. Ὁ αἰώνας αὐτὸς ποὺ
ζοῦ με εἶνε ὁ χειρότερος τῆς ἀνθρωπότητος.
Πολλοὶ κάνουν προγράμματα γιὰ τὸ μέλλον.
Ἐγὼ δὲν εἶμαι αἰσιόδοξος. Τὸ κακὸ ἔχει αὐ -
ξηθῆ, ἔχει λάβει πλέον τεράστιες διαστάσεις·
καὶ ὁ κόσμος συνεχίζει νὰ ἁμαρτάνῃ ἀμετα-
νόητος. Ἡ ἀνθρωπότης ἔκανε ὣς τώρα δύο
παγ κοσμίους πολέμους· ἑκατομμύρια ἄνθρω-
ποι σκοτώθηκαν, καὶ τὰ αἵματά τους ἔγιναν
Ἀξιός, ποταμὸς ὁλόκληρος καὶ λίμνη ἀπέραν -
 τη. Ἁμάρτησε σοβαρὰ ὁ ἄνθρωπος, παρέβη
τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ. Τώρα ἐλπίζουν, πολλὰ ἐλ -
πίζουν καὶ σχεδιάζουν. Ἕνα χρειάζεται καὶ αὐ -
τὸ φτάνει. Στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη νὰ γράψου με
ἕνα νόμο, ὄχι πολλούς. Δὲν χρειάζον ται πολλοὶ
νόμοι, ἕνας νόμος χρειάζεται, αὐτὸς ποὺ μπο-
 ρεῖ νὰ δημιουργήσῃ μία εὐ τυχῆ κοινωνία, καὶ
ὁ νόμος αὐτὸς εἶνε αὐτὸς ποὺ ἀκούστηκε σή-
μερα· «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄν -
θρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».
Προ τοῦ νὰ κάνῃς κάτι, νὰ ῥωτᾷς· Αὐτὸ ποὺ θὰ
κάνω θέλω νὰ μοῦ τὸ κάνῃ ὁ ἄλλος; Καὶ ἂν ὁ
ἄλλος θέλῃς νὰ σοῦ τὸ κάνῃ, κάνε το. Ἔτσι
νὰ βαδίζῃς, καὶ τότε θὰ ὑπάρχῃ εὐτυχία.

* * *Αὐτὰ τὰ λίγα εἶχα νὰ σᾶς πῶ σήμερα, ἀδελ-
φοί μου, γιὰ τὸ νόμο αὐτόν, ποὺ ἔχει ὡς βάσι
τὴ μεγάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης καὶ γι᾽ αὐτὸ
μπορεῖ νὰ ὀνομαστῇ καὶ «νόμος βασιλικός» (βλ.
Ἰακ. 2,8), ἀφοῦ τὸν θέσπισε ὁ βασιλεὺς τῶν βασι-
λέων Χριστός (βλ. Α΄ Τιμ. 6,15).Εὔχομαι, ἐκεῖ ποὺ κατοικεῖτε κακὸ νὰ μὴ
γίνεται ποτέ, νὰ μὴ συμβαίνῃ ἀδικία, κλοπή,
ἐκμετάλλευσι, συκοφαντία· νὰ μὴν ὑπάρχῃ
μοιχεία, πορνεία, διαζύγιο, ἀλλὰ ὅλοι νὰ ζῆτε
σὰν ἀγαπημένα παιδιὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ μὲ τὴν
ἐλπίδα αὐτή, ὅτι θ᾽ ἀκούσετε τὰ λόγια τοῦ
Χριστοῦ μας, ὅτι θὰ ἐφαρμόσετε τὸν βασιλι -
κὸ αὐτὸν νόμο τοῦ Σωτῆρος μας, εὔχομαι ὁ -
λοψύχως νὰ εἶστε εὐλογημένοι.Εὐλογῶ τὸ χωριό σας, τὰ σπίτια σας, τὰ χω-
ράφια σας, τοὺς κήπους σας, τὰ παιδιά σας,
τὶς γυναῖκες σας. Καὶ εἴθε ὁ Θεὸς διὰ τῶν
πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ εἶνε
πάντα μαζί σας. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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