
Πλησιάζουμε πλέον, ἀγαπητοί μου, στὸ τέ-
λος τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακο-

στῆς. Τριανταπέντε μέρες ἔχουν περάσει ἀ -
πὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα, λίγο ὑπολείπεται.
Εἶνε ἔξοχα ὅσα ἔχει ἡ λατρεία μας τὴν περί -
οδο αὐτή. Ἐὰν ἀκολουθούσαμε ὅλα αὐτά,
ποὺ πρωὶ καὶ βράδυ μᾶς παραγγέλλει ἡ Ἐκ -
κλησία μας, θὰ κάναμε φτερά.

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία βάζει μπροστά μας ἕ -
να καθρέφτη. Ἕνα καθρέφτη, ποὺ ὅποιος
κοι τάξῃ μέσα σ᾿ αὐτόν, ἀπὸ ἄσχημος γίνεται
ὡραῖος· καὶ ὁ πιὸ ἄσχημος, ἂν τὸν κοιτάξῃ,
θὰ γίνῃ πεντάμορφος. Δὲν σᾶς εἶπα τίποτε·
ὅποιος κοιτάξῃ μέσα στὸν καθρέφτη αὐτόν,
καὶ ἂν ἀκόμη εἶνε ὁ πιὸ ἁμαρτωλός, μπορεῖ
νὰ γίνῃ ὁ πιὸ δίκαιος. Καθρέφτης εἶνε ἡ μορ-
φὴ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Ποιός
διάβασε τὸν βίο τῆς ὁσίας Μαρίας καὶ λέει
πὼς δὲν ὑπάρχει σωτηρία; Μιὰ γυναίκα, ποὺ
ἦταν κουρέλι ψυχικό, σκουπίδι σ᾿ αὐτὸ τὸν
κόσμο, ποὺ ἐπανειλημμένες φορὲς ἐπιχείρη-
σε νὰ προσκυνήσῃ τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ ὁ
σταυρὸς ἔδειξε ἀποστροφὴ στὸ πρόσωπό
της γιατὶ δὲν ἦταν ἀξία νὰ τὸν ἀσπασθῇ, αὐτὴ
ἡ γυναίκα κατώρθωσε νὰ διαβῇ τὸν Ἰορδάνη
ποταμό, νὰ ἀλλάξῃ ζωὴ τελείως, καὶ τέλος νὰ
πεθάνῃ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ στὰ χείλη
της.

Ἀλλὰ κ᾿ ἕναν ἄλλο καθρέφτη, κρυστάλλι-
νο, βάζει μπροστά μας σήμερα ἡ Ἐκκλησία,
καθρέφτη ποὺ θαμπώνει· εἶνε ἡ εὐαγγελικὴ
περικοπή. Ἀξίζει νὰ τὴν προσέξουμε ὄχι μό-
νο μὲ τὰ σωματικά μας αὐτιὰ ἀλλὰ προπαν -
τὸς μὲ τὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς.

* * *
Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἀνεβαίνει γιὰ

τελευταία φορὰ στὰ Ἰεροσόλυμα. Πηγαίνει
γιὰ νὰ θυσιασθῇ. Προλέγει δὲ στοὺς μαθητάς
του τί θ᾿ ἀκολουθήσῃ, γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦν ἀ -
προετοίμαστοι. Οἱ μαθηταὶ ὅμως ἀλλοῦ ἔ -

χουν τὸ νοῦ τους. Νομίζουν, ὅτι ὁ Χριστὸς θ᾿
ἀναγορευθῇ ἐπίγειος βασιλεύς. Δύο μάλιστα
ἀπὸ αὐτούς, ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης, τὸν
πλησιάζουν καὶ τοῦ ζητοῦν νὰ τοὺς δώσῃ τὶς
πρῶτες θέσεις δίπλα του. Καὶ ὁ Χριστὸς τί
ἀπαντᾷ· «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε», δὲν ξέρε-
τε τί ζητᾶτε (Μᾶρκ. 10,38). Νὰ ζητᾶτε ὄχι πρωτοκα-
θεδρίες ἀλλὰ ὑποταγή, ὄχι ἐξουσίες ἀλλὰ
διακονία, ὄχι δόξες ἀλλὰ ταπείνωσι.

Ἐσὺ λοιπὸν ὁ μεμψίμοιρος, ποὺ ὅλο γογ-
γύζεις καὶ δὲν ἀνοίγεις ποτέ τὸ στόμα σου νὰ
πῇς ἕνα «δόξα σοι ὁ Θεός»· ἐσὺ ὁ φιλάργυ-
ρος, ποὺ θά ᾿θελες καὶ οἱ πέτρες νὰ γίνουν
χρυσάφι· ἐσὺ ὁ φιλόδοξος κ᾿ ἐγωιστὴς καὶ ὑ -
περήφανος, ποὺ δὲν διστάζεις νὰ γκρεμίζῃς
τοὺς ἄλλους χρησιμοποιώντας μέσα σκληρὰ
καὶ ἀπάνθρωπα, μόνο καὶ μόνο γιὰ ν᾿ ἀνεβῇ ἡ
ἀφεντιά σου στὰ ἀξιώματα· ἐσὺ ποὺ χαζεύεις
σὲ ὅ,τι κι ἂν δῇς σὲ βιτρίνες καὶ διαφημίσεις·
ἐσὺ ὁ φιλήδονος, ποὺ θεωρεῖς ὅτι ἡ ζωὴ εἶνε
μιὰ ἀπόλαυσις καὶ τίποτ᾿ ἄλλο, ἐλᾶτε ὅλοι ν᾿
ἀκούσετε καὶ νὰ ἐμβαθύνετε στὸ νόημα τοῦ
σημερινοῦ εὐαγγελίου.

Πλανᾶσθε ἂν νομίζετε ὅτι ἡ ζωὴ εἶνε ἔτσι
ὅπως τὴ βλέπετε κι ὅπως τὴν παρουσιάζουν.
Πάρτε χαρτὶ καὶ γράψτε. Ρωτῆστε τὸν πλού-
σιο ἀλλὰ καὶ τὸ φτωχό, τὸ μασόνο ἀλλὰ καὶ
τὸν κομμουνιστή, τί εἶνε ζωή; καὶ οἱ δύο θὰ
σᾶς ποῦν, πὼς στὴ ζωὴ τὸ πᾶν εἶνε τὸ χρῆμα,
τὰ πλούτη, ἡ καλοπέρασι. Ρωτῆστε ἔπειτα
καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, τί εἶνε ζωή; Ἡ ἀπάντησι τοῦ
Εὐαγγελίου εἶνε· ζωὴ θὰ πῇ ἀγάπη, θυσία, ἀ -
γώνας· ὅποιος ἀγαπάει, φτάνει μέχρι τὸ
σταυ ρὸ γιὰ νὰ καταλήξῃ μιὰ μέρα στὴν ἀνά-
στασι.

Ὅλοι ἔχουν πρόγραμμα στὴ ζωή τους. Στὰ
γραφεῖα, στὴν ἐργασία, στὰ ἐργοστάσια, στὰ
σπίτια, παντοῦ ὑπάρχει ἕνα πρόγραμμα. Ἐ -
σεῖς τί πρόγραμμα ἔχετε; Ἐὰν στὸ πρόγραμ-
μά σας δὲν λαμβάνετε ὑπ᾿ ὄψιν τὸ θέλημα
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Ξέρετε τί ζητᾶτε;
«Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε» (Μᾶρκ. 10,38)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



τοῦ Χριστοῦ, ἐὰν κάτω ἀπὸ τὸ πρόγραμμά
σας δὲν ὑπάρχῃ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Χριστοῦ,
τότε «οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε».

Μὴν πῇ κάποιος, Αὐτὰ τὸ Εὐαγγέλιο δὲν τὰ
γράφει γιὰ μᾶς· γιὰ κάποιους ἄλλους τὰ γρά-
φει, γιὰ τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη τοὺς μα-
θητὰς τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ ὅλους μας τὰ γράφει.
Αὐτοὶ ποὺ ἀκολούθησαν τὸ Χριστὸ καὶ ἄκου-
γαν τὰ κηρύγματά του, σκέφτονταν κι αὐτοὶ
ἀνθρώπινα, σὰν ἐμᾶς· νόμισαν πὼς ὁ Χριστὸς
ἦρθε νὰ γκρεμίσῃ τὰ παλάτια, τοὺς βασιλεῖς
καὶ τοὺς ἄρχοντες, ὅτι θὰ κυριαρχήσῃ στὸν
κόσμο κι ὅτι θὰ εἶνε σὰν τοὺς παλαιοὺς αὐτο-
κράτορες, θά ̓ χῃ σπαθιά, σπιρούνια κ.τ.λ.. Ἔ -
βαλαν λοιπὸν καὶ τὴ μάνα τους πρεσβευτὴ (βλ.
Ματθ. 20,20) καὶ ζήτησαν νὰ καθίσουν δεξιὰ κι ἀρι-
στερὰ στὸ θρόνο του. Ζητοῦσαν ὑπουργιλί-
κια. Καὶ ὁ Χριστὸς τί τοὺς εἶπε;

«Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε». Ὁ θρόνος μου
δὲν εἶνε ἐδῶ στὴ γῆ, εἶνε ἐπάνω στὰ οὐράνια.
Στὴν οὐράνια βασιλεία δὲν θὰ κυβερνοῦν ἄρ -
χοντες τοῦ κόσμου τούτου, ποὺ γκρεμίζουν
σφάζουν καὶ κυλίουν τὴν ἀνθρωπότητα στὸ
αἷ μα. Πάνω στὸ θρόνο θὰ εἶνε καὶ θὰ κυβερ-
νᾷ ἕνα ἐσφαγμένο ἀρνίον (Ἀπ. 5,6,12· 13,8). Τώρα τὸ
ποιοί θὰ καθίσουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ μὴ σᾶς
νοιάζει. Κάτω ἐδῶ στὴ γῆ, δεξιά μου θὰ δῆτε
ἕνα λῃστὴ μετανοημένο ποὺ θὰ λέῃ τὸ «Μνή-
σθητί μου…» (Λουκ. 23,42) καὶ ἀριστερὰ ἕναν ἄλλο
λῃ στὴ ποὺ θὰ μὲ βλαστημάῃ. Πάνω στὸν οὐ -
ρα νὸ τὸ ποιός θὰ καθίσῃ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ
θὰ τὸ ὁρίσῃ ἄλλος. Ἐσεῖς κοιτάξτε νὰ ἐργά-
ζεσθε ταπεινά, χωρὶς φιλοδοξίες· αὐτὴ εἶνε ἡ
δουλειά σας.

* * *
«Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε». Τί ζητάει σήμερα

ὁ κόσμος; Τρέχουν οἱ ἄνθρωποι στὰ ὑπουρ-
γεῖα καὶ ζητᾶνε, ὅλο ζητᾶνε. Ἀλλὰ οὔτε ἡ ἐρ -
γασία οὔτε οἱ ὑψηλοὶ μισθοὶ λύνουν τὸ πρό-
βλημα. Ἀπόδειξις, ὅτι κι αὐτοὶ ποὺ τὰ πέτυ-
χαν αὐτὰ δὲν αἰσθάνονται ἱκανοποιημένοι. Οἱ
νέοι τί ζητᾶνε; Νὰ πάρουν πλούσια γυναῖκα
μὲ μεγάλη προῖκα· γιατὶ ἔτσι τοὺς ἔμαθαν. Ξε-
χνᾶνε, πὼς μιὰ τέτοια γυναίκα, μὲ τὰ πάθη
της τὰ λοῦσα τοὺς ἐγωισμοὺς καὶ τά καπρί-
τσια της, θὰ τοὺς πικράνῃ. Ὁ ἄλλος ζητάει
γυναῖκα ὄμορφη, ἐμφανίσιμη, κατὰ τὰ κοσμι -
κὰ μοντέλλα· καὶ ἔρχεται ἡ στιγμὴ ποὺ αὐτή,
μὲ τὴν ἀπιστία της, τὸν ποτίζει φαρμάκι. Ἡ
νέα ζητάει νὰ βρῇ τὸ πριγκιπόπουλο· δὲν ξέ-
ρει, ὅτι ἕνας τσοπᾶνος ποὺ ποτίζει τὴ γῆ μὲ
ἱδρῶτα ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὸν ἀξιωμα-
τοῦχο καὶ τὸ μασόνο, ποὺ θὰ τὴν κάνῃ αὔριο
νὰ φτύνῃ αἷμα. Διάβασα κάπου, ἴσως τὸ διά-

βασαν καὶ πολλοὶ ἀπὸ σᾶς, ὅτι ἕνας ἔλεγε συ-
νέχεια «Θεέ μου» κ᾿ ἔκανε μετάνοιες στὸν ἅ -
γιο Φανούριο καὶ τοὺς ἄλλους ἁγίους καὶ κολ-
λοῦσε νομίσματα στὶς εἰκόνες, ζητώντας νὰ
τοῦ πέσῃ τὸ πρῶτο λαχεῖο. Καί, πρὸς τιμωρί -
αν του, τοῦ ἔπεσε ὁ πρῶτος λαχνός, καὶ τρελ  -
λάθηκε καὶ τράβηξε γιὰ τὸ φρενοκομεῖο. Ἄλ -
λος ζητάει ν᾿ ἀποκτήσῃ παιδί· μὲ τὰ πολλὰ τὸ
ἀποκτᾷ, ἀλλὰ τὸ παιδὶ μεγαλώνει καὶ ἀντὶ νὰ
τὸν ἀναπαύσῃ τὸν πικραίνει, καὶ φτάνει νὰ
με τανοιώνῃ γι᾿ αὐτὸ ποὺ ζήτησε. Ἄλλος ζη-
τάει ἀξίωμα καὶ διακεκριμένη θέσι· ἐν τέλει
ἀνεβαίνει ἐκεῖ ποὺ ἐπιθύμησε, ἀλλὰ εἶνε τό-
σα καὶ τέτοια ἐκεῖνα ποὺ καλεῖται ν᾿ ἀντιμε-
τωπίσῃ, ὥστε δηλώνει· Ἂν ἤξερα τί θὰ συνα-
ντήσω, ποτέ δὲν θὰ τὸ ἐπιδίωκα.

«Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε». Μοιάζουμε κ᾿ ἐ -
μεῖς μὲ τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς ἔ -
τρεφε μὲ τὸ μάννα, τὴ γλυκύτατη καὶ ὠφέλι-
μη τροφή, ἀλλ᾿ αὐτοὶ βαρέθηκαν τὸ μάννα, κ᾿
ἐπιθύμησαν τὰ κρέατα τῆς Αἰγύπτου. Τὴν ἄλ -
λη μέρα λοιπὸν δὲν ἔπεσε μάννα ἀπὸ τὸν οὐ -
ρανό. Ὁ Θεός, πρὸς τιμωρίαν τους, τοὺς ἔρ -
ριξε ὀρτύκια. Κ᾿ ἔφαγαν ἔφαγαν μέχρι σκα-
σμοῦ· ὥσπου τοὺς ἔπιασε δυσεντερία καὶ πέ-
θαναν. Καὶ στοὺς τάφους ὁ Μωυσῆς ἔγραψε·
«Μνήματα τῆς ἐπιθυμίας» (Ἀριθμ. 11,34-35). Ὅπως τὸ
μικρὸ παιδὶ πλησιάζει τὸ μαγκάλι μὲ τὰ κάρ-
βουνα καὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ καῇ, ἔτσι κάρ-
βουνο εἶνε καὶ οἱ κακὲς ἐπιθυμίες, κάρβουνο
ἡ ἁμαρτία. Νέε μου, σοῦ ἦρθε μιὰ ἐπιθυμία;
Μὴν τρέξῃς ἀμέσως νὰ τὴν κάνῃς πρᾶξι, νὰ
τὴν κάνῃς πρόγραμμα στὴ ζωή σου. Πρὶν τὴν
κάνῃς πρόγραμμα, νὰ τὴν περάσῃς ἀπὸ κό-
σκινο· καὶ τὸ κόσκινο αὐτὸ εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο.
Ἂν συμφωνῇ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, τότε νὰ προ-
χωρήσῃς.

* * *
Ἀδελφοί μου, ὁ Κύριος εἶπε· «Αἰτεῖτε, καὶ

δοθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 7,7). Ἀλλὰ μὴ ζητοῦμε ἐπί-
γεια, μάταια, ἐπιζήμια πράγματα· νὰ ξέρουμε
τί ζητοῦμε. Καὶ ἂν βλέπουμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν
ἱκανοποιεῖ ἕνα αἴτημα, ἂς σκεφθοῦμε· Μή-
πως αὐτὸ ποὺ ζητῶ δὲν εἶνε πρὸς τὸ πνευμα -
τικό μου συμφέρον; Ἂς μὴν ἐπιμένουμε σὲ
τέτοιου εἴδους αἰτήματα. Καὶ νὰ ξέρουμε, ὅτι
ἡ ἀναβολὴ εἶνε γιὰ τὸ καλό μας καὶ ὅτι πίσω
κι ἀπὸ τὶς πιὸ μεγάλες δυσκολίες κρύβεται τὸ
χέρι τοῦ Θεοῦ. Σὲ ἄλλα αἰτήματα νὰ ἐπιμέ-
νουμε καὶ αὐτὰ νὰ προτάσσουμε. «Ζητεῖτε
πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δι-
καιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστε-
θήσεται ὑμῖν» (ἔ.ἀ. 6,33)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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