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"Κυριακή Β’ Λουκά.  Ο χρυσός κανόνας της ζωής." 

 Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Κύριος κάνει μια 
βαθιά τομή στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στάση, οροθετώ-
ντας όλη την ανθρώπινη ζωή απέναντι των άλλων, με τα λόγια 
του «χρυσού κανόνα»: «καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οί ἄνθρω-
ποι και ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». 
 Είναι σαφής η αξία και η σημασία της μοναδικής αυτής 
αλήθειας, που πρώτος ο Κύριος με την θετική της διατύπωση 
ενστάλαξε στις ανθρώπινες σχέσεις. Καταντήσαμε όμως αυτόν 
ακριβώς τον χρυσό κανόνα ζωής να τον θεωρούμε σαν μια όμορφη 
«θεωρία» κοντά στις τόσες αμέτρητες θεωρίες και «ωραίες ιδέες» 
του καιρού μας, που τόσο απέχουν από το να γίνουν πράξη και 
τρόπος ζωής. Κινδυνεύει έτσι να γίνει η μοναδική αυτή προτροπή 
του Χριστού, μια συνηθισμένη ηθικοδιδασκαλία σαν όλες τις άλ-
λες, δίχως να εγγίζει το βάθος της εσώτερης ζωής και υπάρξεως 
του ανθρώπου, δίχως να εκφράζει τη βαθύτερη υπόστασή του. 
 Ο Κύριος ποτέ δεν παρουσίασε στους ακροατές Του αλήθει-
ες με αφηρημένες έννοιες. Αντίθετα, μιλούσε πάντα σε συγκεκρι-



μένους ανθρώπους και τα λόγια Του είχαν να κάνουν με συγκε-
κριμένες περιπτώσεις και συγκεκριμένο νόημα. Έτσι συμβαίνει και 
τώρα. Αφού εκφράσει τον χρυσό κανόνα ζωής, που πιο πάνω είδα-
με, τον αναλύει και τον παρουσιάζει όχι θεωρητικά και με ωραίες 
ιδέες, αλλά εμβαθύνοντας στην αλήθειά του, τοποθετώντας τον 
μέσα στη ζωή του ανθρώπου. 

Στον λόγο αυτό του Κυρίου μας, εμείς δίνουμε συνήθως την 
εξής ερμηνεία: Θέλετε οι άλλοι να σας εκτιμούν, να σας σέβονται, 
να σας βοηθούν, να σας εξυπηρετούν, να σας προσφέρουν δηλαδή 
σε όλα, όλη τους την αγάπη;  Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο να φέρε-
σθε κι εσείς στους άλλους. Εδώ όμως παρουσιάζεται ένας μεγάλος 
και ουσιαστικός κίνδυνος, που δύσκολα τον υποπτευόμαστε και 
που χωρίς να το καταλάβουμε, διαστρέφουμε τελείως το βάθος και 
την αλήθεια ζωής του χρυσού αυτού κανόνα. Διότι αυτή τη βοήθει-
α και την αγάπη μας στους άλλους τα προσφέρουμε, για να εξυπη-
ρετήσουμε συνήθως τα ατομικά μας συμφέροντα, φτάνοντας έτσι 
στο φαύλο κύκλο που σφραγίζει τη σύγχρονη ζωή: «σου δίνω – μου 
δίνεις», σε εξυπηρετώ, σε βοηθώ, σου συμπαραστέκομαι, περιμένο-
ντας και πολλές φορές απαιτώντας από σένα το αντίστοιχο αντάλ-
λαγμα. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η απάτη του εχθρού και η νοθεία. 

Ας παρακολουθήσουμε όμως πόσο ωραία μας τα ξεκαθαρί-
ζει όλα αυτά ο ίδιος ο Κύριος στη συνέχεια της σημερινής περικο-
πής. Αφού διατυπώσει τον χρυσό κανόνα, εμβαθύνει στην πραγ-
ματική του έννοια με τα εξής λόγια: «Και εάν αγαπάτε, και εάν 
αγαθοποιείτε και εάν δανείζεται αυτούς που σας αγαπούν ή σας 
αγαθοποιούν ή σας δανείζουν, τι το ιδιαίτερο κάμνετε και ποια 
εύνοια και χάρη περιμένετε από τον Θεό; Μήπως και οι αμαρτωλοί 
δεν κάμνουν το ίδιο, για να λάβουν τα ίσα; Εσείς όμως να αγαπάτε 
τους εχθρούς σας και να τους αγαθοποιείτε και να τους δανείζετε, 
χωρίς να ελπίζετε τίποτε σαν ανταπόδοση από αυτούς. Έτσι θα 
είστε κατά χάρη παιδιά του Θεού και θα μοιάζετε ηθικά με Αυτόν, 
διότι ο Θεός « χρηστός ἐστιν ἐπί τούς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς». 
 Με τα λόγια Του αυτά ο Κύριος μας ξεκαθαρίζει το πραγμα-
τικό και βαθύ νόημα της αγάπης μας προς τους άλλους. Η πραγ-
ματική αγάπη του χριστιανού είναι ότι έχει την αίσθηση πως δεν 



προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό στον πλησίον του. Γι̉ 
αυτό ποτέ δεν έχει την αξίωση και την απαίτηση να τον επιβρα-
βεύσει ο Θεός ή οι άλλοι άνθρωποι. Για τον χριστιανό που αγαπά 
αληθινά, η αγάπη του δεν προσφέρεται «πρός το θεαθῆναι τοῖς 
ἀνθρώποις» ή για να ικανοποιεί τον εγωϊσμό του ή το συμφέρον 
του ή τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Αντίθετα, προσφέροντας την 
αγάπη του, σκέφτεται μόνο το καλό του πλησίον του, ενώ την ίδια 
ακριβώς στιγμή ξεχνά τον εαυτό του. Αυτό το ξέχασμα, αυτό το 
ξεπέρασμα, αυτή την υπέρβαση του εαυτού μας ζητεί από εμάς ο 
Κύριος με τα λόγια του χρυσού Του κανόνα. Να βάλουμε δηλαδή 
τον εαυτό μας στη θέση αυτού που πονά, που βασανίζεται, που 
υποφέρει, που έχει ανάγκη της βοήθειάς μας, προσφέροντάς του 
όλη μας την αγάπη. 
 Αυτό το νόημα έχουν και τα λόγια του Κυρίου, με τα οποία 
κλείνει η σημερινή περικοπή: « Γίνεσθε οὗν οἰκτίρμονες, καθώς καί 
ὁ Πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμών ἐστί». 

† Μητροπολίτου Δράµας κυρού Διονυσίου. 
-------------------------------------------------------- 

 Τι έχουμε λοιπόν εμείς να αντιπαραθέσουμε σαν καθημε-
ρινή ζωή και συμπεριφορά και στάση; Οπωσδήποτε ο απολογισμός 
μας είναι τραγικός, κι οι τύψεις μας μεγάλες. Πώς θα μάθουμε να 
αγαπάμε έτσι αληθινά και άδολα και θυσιαστικά κι αυτούς ακόμα 
τους εχθρούς μας; Ας σκύψουμε να δούμε παράδειγμα ζωής όχι σε 
σκέψεις θεωρητικές και σχόλια σοφά, αλλά μέσα στη ζωή αυτών 
που με την μεγάλη άσκηση και νήψη και προσευχή και δάκρυα και 
το ξερίζωμα και τη νέκρωση του εγώ τους, στέκονται φάροι και 
οδηγοί ζωής Χριστού για όλους μας και για πάντα. Στους Αγίους 
Πατέρες μας. 
 Λέει το Γεροντικό: «Πήγαν κάποιοι αδελφοί στον Άγιο 
Αντώνιο και του λέγουν: Αββά, πες μας κάτι, πώς να σωθούμε. 
Τους αποκρίνεται ο γέροντας: Το Ευαγγέλιο λέει, εάν σε ραπίσει 
κάποιος στη δεξιά σιαγόνα στρέψε σε αυτόν και την άλλη. Του 
λέγουν: Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τους αποκρίνεται ο 
γέροντας πάλι: Αν δεν μπορείτε να στρέψετε και την άλλη, 
τουλάχιστον να υπομείνετε το ράπισμα στη μία. Του λέγουν: Ούτε 



αυτό μπορούμε. Λέει ο γέροντας: Αν και αυτό δεν το μπορείτε τότε 
μην ανταποδώσετε το χτύπημα. Και του είπαν: Ούτε αυτό το μπο-
ρούμε. Τότε λέει ο γέροντας στον μαθητή του: Κάνε τους κάτι να 
φάνε γιατί είναι ανήμποροι. Και τους λέει: Αν αυτό δεν το μπορείτε 
και το άλλο δεν το θέλετε, τι να σας κάνω; Προσευχή χρειάζεται». 

Ότι χρειάζεται και σε μας αδελφοί μου! Προσευχή, προσοχή, 
νήψη, ταπείνωση, μετάνοια και νέκρωση του εγώ. Ότι μας οδηγεί 
απλανώς στην όντως αγάπη και ζωή! 

+ ι. Π. 
------------------------------------------ 

Έλεγε ο Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ. Γιατί κρίνουμε τους αδελ-
φούς μας; Διότι δεν προσπαθούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό 
μας. Όποιος καταγίνεται με τη γνώση του εαυτού του δεν προλα-
βαίνει να παρατηρεί τους άλλους. Οφείλουμε να θεωρούμε τον ε-
αυτό μας αμαρτωλότερο απ’ όλους! 

 
 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Κύριε Ιησού Χριστέ, χάρισέ μας καιρό μετανοίας. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθηµερινά.    7π.μ. Όρθρος  &  6μ.μ. Εσπερινός. 
Δευτέρα 03/10.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
Πέµπτη  06/10.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Κάθε Δευτέρα & Πέµπτη από τις 6.30μ.μ. στον Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου. 
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