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1. ; <�37� #�7 ; <�3Θ�
Στὴ Βηθανία ἡ ἀδελφὴ τοῦ Λαζάρου Μάρ-

θα ὑποδέχεται στὸ σπίτι της τὸν Κύ    ριο, ὁ 
ὁποῖος, ἀφοῦ κάθισε, ἄρ   χισε νὰ διδάσκει 
στοὺς ἀνθρώπους ποὺ παρευρίσκονταν 
ἐκεῖ. Ἡ ἀδελφὴ τῆς Μάρθας, ἡ Μαρία, ἀ  -
φοσιώθηκε τόσο πο   λὺ στὴ διδασκαλία τοῦ 
Κυρίου, ὥ   στε συ  νεπαρμένη κάθισε κοντά 
του καὶ ὡς ταπεινὴ μαθήτρια ἄκουγε μὲ 
προσήλωση τὰ θεσπέσια λόγια του. Τόσο 
πολὺ ἀ    πορροφήθηκε, ὥστε δὲν θέλησε νὰ 
χάσει οὔτε λέξη. Τὴν ὥρα ὅμως ποὺ ἡ Μα-
ρία ἀποταμίευε στὴν ψυχή της οὐράνιους 
θησαυρούς, ἡ Μάρθα προετοίμαζε γιὰ τὸ 
τραπέζι ὅ,τι καλύτερο μποροῦσε. Ἦταν 
πνι γμένη στὶς πολλὲς δουλειές της, διότι

φρόντιζε νὰ ἑτοιμάσει πολλὰ καὶ ὡραῖα φα-
γητὰ γιὰ νὰ περιποιηθεῖ τὸν Διδάσκαλο. 
Ἦ  ταν βέβαια ἱκανὴ καὶ ἐπιμελὴς στὴ μα γει-
ρικὴ καὶ στὸ νοικοκυριό, μὲ κάποια ὅμως 
ὑπερβολή. Γι’ αὐτὸ καὶ κάποια στιγμὴ πλη-
σίασε τὸν Κύριο καὶ μὲ τολμηρὸ τρόπο τοῦ 
εἶπε τὸ παράπονό της:

–Κύριε, δὲν σὲ νοιάζει ποὺ ἡ ἀδελφή μου 
μὲ ἄφησε μονάχη νὰ ἑτοιμάσω τὸ τραπέζι; 
Πές της λοιπὸν νὰ μὲ βοηθήσει.

Τότε ὁ Κύριος τῆς ἀποκρίθηκε:
–Μάρθα, Μάρθα, ἀγωνιᾶς, ἀναστατώ νε-

σαι, κουράζεσαι νὰ ἑτοιμάσεις πολ     λὰ καὶ 
ποικίλα φαγητά. Ἕνα ὅμως εἶ  ναι τὸ χρήσι-
μο, ἡ ἀκρόαση τῆς διδα  σκα λί ας μου. Αὐτὸ 
διάλεξε ἡ Μαρία, τὴν πνευ ματικὴ τροφή, ἡ 
ὁποία δὲν θὰ τῆς ἀφαιρεθεῖ ποτέ.           ➙

9;- <�#�37=,�- ,Λ�Σ ,7 Γ�-��Σ

T   ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι 
Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλου-
μένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰη  σοῦ ἤκουε 

τὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα 
δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλι  πε δι   ακονεῖν; 
εἶπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· 
Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μα-
ρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς. 
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου 
εἶ  πεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. αὐ   -
τὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσ-
σον     τες αὐτόν.
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Ὁ Κύριος δηλαδὴ ἀντὶ νὰ ἐπιπλήξει τὴ 
Μαρία, ὅπως θὰ τὸ ἐπιθυμοῦσε ἡ Μάρθα, 
παίρνει τὴν ἀφορμὴ καὶ ἐπι πλήττει τὴν ἴδια. 
Ἐδῶ ὅμως κάποιος θὰ ἀπορήσει: Δηλαδὴ 
ὁ Κύριος καταδικάζει τὴ διακονία τῆς Μάρ-
θας; Ὄχι, ἀσφαλῶς! Κάτι ἄλλο θέλει νὰ δεί-
ξει. Εἶναι σὰν νὰ λέει στὴ Μάρθα: Δὲν ἦλθα 
στὸ σπίτι σας γιὰ νὰ ἀπολαύσω πολλὰ καὶ 
ὡραῖα φαγητά, ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς προσφέ-
ρω μεγάλες καὶ οὐράνιες ἀλήθειες. Εἶναι κα-
λὴ ἡ προσφορὰ καὶ ἡ διακο  νία, θὰ πρέπει 
ὅμως καὶ νὰ συνοδεύεται ἀ  πὸ ἐνδιαφέρον 
γιὰ τὰ ἀνώτερα, γιὰ τὴν πνευματικὴ τροφή. 
Δὲν ἀπορρίπτει λοι   πὸν ὁ Κύριος τὴ δια κο-
νία τῆς Μάρθας, ἀλλὰ ἐπαινεῖ περισσότε ρο 
τὴν ἐπιλογὴ τῆς Μαρίας.

Διότι ἡ Μαρία ἀξιοποίησε μία μοναδι κὴ 
εὐκαιρία. Ἦλθε στὸ σπίτι της ὁ Χριστός. 
Δὲν ἤξερε ἂν θὰ εἶχε ἄλλοτε μιὰ τέ    τοια εὐ  -
καιρία. Καὶ ἀφοσιώθηκε στὸ νὰ ξεδιψᾶ στὰ 
νάματα τῶν θείων ἀληθει  ῶν. Τὸ ἔργο τῆς 
Μάρθας ἦταν χρησιμότατο, τῆς Μαρίας 
ὅ   μως ὑψηλότερο. Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος ἐπι-
πλήττει τὴ Μάρθα, διότι ἔχανε τὸ χρόνο της 
σὲ ὑ   περβολικὲς προετοιμασίες, ἐνῶ τὸ κα-
λύτερο ποὺ εἶχε νὰ κάνει τὴν ὥρα ἐκείνη 
ἦταν νὰ ἀφιερώσει λιγότερο χρόνο στὰ τῆς 
μαγειρικῆς γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν Κύ-
ριο καὶ νὰ ἐντρυφήσει στὶς θεῖες ἀλήθειες.

Τοῦτο σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἱεραρχοῦμε 
σωστὰ τὰ πράγματα. Μεγαλύτερη προσ-
φορά μας πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι νὰ λαχταροῦ -
με καὶ νὰ ποθοῦμε τὸν θεῖο λόγο του, καὶ 
μετὰ τὸ νὰ διακονοῦμε στὰ ἔργα τῆς ἀγά-
πης. Βέβαια ὅλοι μας εἴμαστε ὑποχρεωμέ-
νοι καθημερινὰ νὰ ἐπιτελοῦμε καὶ τὰ βιοτι  -
κά μας ἔργα, διαφορετικὰ δὲν μποροῦμε νὰ 
ζήσουμε. Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ κά νουμε, καὶ μά -
λιστα σωστά, μὲ ἐπιμέλεια καὶ προθυμία,
ὅλα πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ὄχι ὅμως μὲ ὑ      περ-
βολή. Νὰ μὴ δίνουμε τὴν καρδιά μας σ’ αὐ  -
τὰ παραμελώντας ὅμως ἔτσι τὴν ψυχή μας.

2. <�#�37� ; Θ�,9,#,Σ
Στὴ συνέχεια καθὼς μι  λοῦ   σε ὁ Κύριος 

στὰ πλήθη, κάποια γυναίκα ἐν θουσιασμέ-

νη ἀπὸ τὴ διδασκαλία του φώναξε μὲ χαρὰ 
στὸν θεῖο Διδάσκαλο:

–Μακαρία εἶναι ἡ κοιλία ποὺ σὲ βάστασε, 
ἡ μητέρα ποὺ σὲ γέννησε καὶ σὲ ἔθρεψε.

Καὶ ὁ Κύριος τῆς ἀπάντησε:
–Πράγματι μακαρία εἶναι ἡ μητέρα μου! 

Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀκοῦν τὸν λό-
γο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἐφαρμόζουν στὴ ζωή 
τους. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ αὐτὴ ποὺ μὲ γέν-
νησε καὶ μὲ θήλασε, ἀξιώθηκε τὴν τιμὴ
αὐτή, διότι φύλαξε πάντοτε τὸ λόγο τοῦ 
Θεοῦ.

Μὲ τοὺς λόγους του αὐτοὺς ὁ Κύριος   μα   -
      καρίζει διπλὰ τὴ μητέρα του. Διότι,   ἐπι  βε-
βαιώνοντας τὸν μακαρισμὸ τῆς γυ      ναί    κας 
ἐκείνης, μακαρίζει τὴν Θεοτόκο ὄχι μόνο 
διότι ἀξιώθηκε νὰ γίνει μητέρα του, ἀλλὰ 
καὶ διότι περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ἄν -
θρωπο φύλαξε μέσα της τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὸν τήρησε στὴ ζωή της. Γι’ αὐτὸ γενεὲς 
γενεῶν μακαρίζουμε τὴν Θεοτόκο,  ὅπως ἡ 
ἴδια ἡ Παναγία μας προφήτευσε: «Ἰδοὺ γὰρ 
ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶ   σαι αἱ γενε-
αί» (Λουκ. α΄ 48). Τὴ μακαρίζουμε ὄχι μόνο 
διότι ἀξιώθηκε νὰ γίνει Θεοτόκος, Μητέρα 
δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ μας, ἀλλὰ καὶ διότι, φυ-
λάσσοντας σ’ ὅλη τὴ ζωή της τὸν λόγο τοῦ 
Θεοῦ, ἀκτινοβόλη σε μὲ τὴν ὑ        πέρλαμπρη 
ἀρετή της κι ἔγινε τιμιωτέ ρα καὶ ἐνδοξοτέρα 
τῶν ἀγγέλων. Ἡ ἁγιότη  τά της ἀποδείχθηκε 
κρυστάλλινη σ’ ὅλη της τὴ ζωή. Διότι ἦταν 
ἡ ταπεινὴ δούλη τοῦ Κυρίου, τὸ ὑπόδειγμα 
τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἦταν 
ἡ Κεχαριτωμένη. Εἶχε ὅλες τὶς ἀρετὲς ἐ  -
πάνω της, ὅλα τὰ ὑπερφυσικὰ χαρίσματα 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ ὕψι στο βαθμό. 
Ἄφ θαστο καὶ ἀσύγκριτο ἦταν τὸ πνευματι-
κό της κάλλος καὶ ἡ ψυχική της ὡραιότη -
τα.

Καὶ ἔγινε τὸ παράδειγμα γιὰ ὅλους μας. 
Παράδειγμα ταπεινώσεως καὶ ὑπακοῆς 
καὶ   ἁγνότητος. Καὶ μᾶς καλεῖ μὲ τὴν ἁγία 
ζωή της νὰ τὴ μιμηθοῦμε μελετώντας καὶ 
ἐ φαρμόζοντας τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ 
τὴν ἀκολουθήσουμε στὸν βίο τῆς ἀρετῆς 
καὶ τῆς χάριτος. 




