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     ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.  
 
 
 

Ο έλεγχος της Μάρθας 
 

του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου 
 

«Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι 
χρεία» (Λουκ. 10,41-42) 

 
[…]  

 
«����άρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά…». Τὰ λόγια 
αὐτά, ποὺ εἶπε ὁ Κύριος στὴ Μάρθα, ἀπευθύνονται, ἀγαπητοί μου, 
καὶ σ᾽ ἐμᾶς. Διότι καὶ ἡ γενεά μας εἶνε Μάρθα. Καὶ μακάρι νὰ ἦταν 
Μάρθα. Ἐκείνη ἐπὶ τέλους φρόντιζε γιὰ τὴν ὑπηρεσία τοῦ Χριστοῦ·  
ἡ γενεά μας εἶνε γεμάτη ἀπὸ ὑλικὲς φροντίδες καὶ κοσμικὲς μέρι-
μνες. Ἔχει ἀπορροφηθῆ ἀπὸ χίλια - δυὸ μικρὰ πράγματα. Εἶνε γενεὰ 
τῆς ἀγορᾶς, τοῦ ἐμπορίου, τοῦ δοῦναι - λαβεῖν, τοῦ χρήματος, τοῦ 
μαμωνᾶ. Ὅταν σὲ κάποιον πῇς «ἔλα στὴν ἐκκλησία, ἄκου ἕνα κή-
ρυγμα, ἄνοιξε Εὐαγγέλιο», σοῦ λέει· Δὲν εὐκαιρῶ.  Τὰ λεφτὰ καὶ ἡ 
δουλειὰ εἶναι γι᾽ αὐτοὺς τὸ πᾶν. Ἂν μποροῦσαν θ᾽ ἄνοιγαν τὸ κατά-
στημά τους καὶ Μεγάλη Παρασκευή. 
 

ΛΛΛΛέγοντας αὐτὰ μὴν παρεξηγηθοῦμε· δὲν καταδικάζουμε τὴν 
ἐργασία. Ὄχι. Ὁ Χριστὸς δὲν εἶπε, Σταύρωσε τὰ χέρια καὶ περίμενε 
νὰ βρέξῃ ὁ οὐρανὸς καρβέλια. Τὸ Εὐαγγέλιο λέει «ἐργάζεσθε» (βλ. 
Ματθ. 21,28· 25,16. Λουκ. 13,14. Ἰω. 5,17· 6,27· 9,4. Α΄ Κορ. 4,12. 
Γαλ. 6,10. Ἐφ. 4,28. Α΄ Θεσ. 2,9· 4,11. Β΄ Θεσ. 3,8-12). Ἀλλὰ λέει 
καὶ κάτι ἄλλο· ὅτι ἡ ἐργασία δὲν εἶνε σκοπός, εἶνε μέσο, κι ἀλλοίμο-
νο σ᾽ ἐκείνους ποὺ τὸ μέσο τὸ κάνουν σκοπό. Τὸ Εὐαγγέλιο λέει καὶ 
τοῦτο·  ὅτι  ἀπ᾿  ὅλες  τὶς  ἐργασίες  ἀνώτερη   εἶνε   ἡ  ἐργασία  ἡ  ἐσωτερι- 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ((((Λουκ. ι΄ 38Λουκ. ι΄ 38Λουκ. ι΄ 38Λουκ. ι΄ 38----42, ια΄42, ια΄42, ια΄42, ια΄ 27 27 27 27----28282828))))    
    
 

    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά. Γυνὴ 

δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς. 

Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα 

παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. Ἡ δὲ 

Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· 

Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακο-

νεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ εἶ-

πεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ πε-

ρὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία. Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐ-

ξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς. Ἐγένετο δὲ ἐν 

τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄ-

χλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μα-

στοὶ οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀ-

κούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. 

 
 
κή, ἡ ἐργασία τοῦ πνεύματος, ἡ καλλιέργεια τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, ἡ 
σωτηρία τῆς ψυχῆς. Σ᾽ αὐτοὺς λοιπὸν ποὺ δὲν ἐννοοῦν νὰ διαθέσουν 
οὔτε λίγο χρόνο γι᾽ αὐτὴ τὴ δουλειά, τὸ εὐαγγέλιο σήμερα λέει· «Μάρ-
θα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία». 
 

����λλὰ ὁ ἔλεγχος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ ἀπευθύνεται καὶ σὲ ἄλ-
λους. Ποιοί εἶν᾽ αὐτοί; Εἶνε ὅσοι θέλουν καλοπέρασι. Ἂν τοὺς ρω-
τήσῃς τί εἶνε γιὰ σᾶς ἡ ζωή, σοῦ λένε· Ζωὴ ἴσον ἀπόλαυσις. Εἶνε ὀ-
παδοὶ ἑνὸς ἀρχαίου ὑλιστοῦ φιλοσόφου. Εἶνε παιδιὰ ὄχι τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τῆς Παναγιᾶς, δὲν τοὺς γέννησε τὸ Εὐαγγέλιο· εἶνε τέκνα 
ἄλλης σπορᾶς. Σοῦ λένε· «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀπο-
θνῄσκομεν»(Ἠσ. 22,13 = Α´ Κορ. 15,32). Ἔχουν τεντωμένα αὐτιὰ 
καὶ στηλωμένα μάτια ψάχνοντας γιὰ εὐχαριστήσεις. Θέλουν νὰ πιοῦν 
ὄχι σταγόνες ἀλλὰ ὅλη τὴν ἡδονὴ ἂν γινόταν, νὰ τὴν ἀπολαύσουν μὲ 
ὅλες τὶς αἰσθήσεις. Ποῦ γλέντι, διασκέδασι, θέαμα, ταξίδι, μπά-
νια…; ἐκεῖ  ὁ νοῦς τους. Ἡ κυρία στὸν καθρέφτη, στὶς βιτρίνες, στὶς 
μοδίστρες,     σὲ    ἐκδρομές,     σὲ     βόλτες     στὴν     Εὐρώπη.    «Μάρθα      Μάρθα, 



μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία». Πρὸς ὅλους 
αὐτοὺς κι ὅλες αὐτὲς στρέφεται ὁ ἔλεγχος τοῦ εὐαγγελίου. Διότι λη-
σμονοῦν μερικὰ πράγματα τόσο ἀληθινά. Λησμονοῦν, ὅτι τὸ κορμὶ 
αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο κάνουν τόσα, εἶνε ἄνθος ποὺ μαραίνεται, λουλού-
δι ἐφήμερο. Μιὰ μέρα, ὅταν πλέον θά ᾽νε μέσα σὲ μιὰ κάσσα, θ᾽ ἀ-
κουστῇ καὶ γι᾽ αὐτοὺς μέσα στὸ ναό· «Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώ-
πινα…» (Νεκρ. ἀκολ.), «ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιό-
της»(Ἐκκλ. 1,2· 12,8). Λησμονοῦν ἀκόμη, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε 
μόνο σῶμα, αὐτὰ τὰ 50 - 60 κιλὰ ποὺ ζυγίζει, ἕνας πεπτικὸς σωλή-
νας ποὺ συνεχῶς γεμίζει καὶ ἀδειάζει, δὲν εἶνε μόνο ὕλη. Μέσα στὸ 
κορμὶ αὐτὸ κατοικεῖ κάτι ἄυλο, ἡ ἀθάνατη ψυχή. Ὁ ἄνθρωπος τῆς 
ρεαλιστικῆς ἐποχῆς μας πρέπει νὰ νιώσῃ, ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς πέντε αἰ-
σθήσεις, ποὺ ἔχουν καὶ τὰ ζῷα, ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη, ἕκτη αἴσθησι, 
ἡ πίστις, κι ἀλλοίμονο στὸν πολιτισμὸ ποὺ στερεῖται τὴν πίστι καὶ 
στηρίζεται μόνο στὶς πέντε αἰσθήσεις. Πέρα ἀπὸ τὰ αἰσθητά, ἀπὸ 
τὸν ὑλικὸ κόσμο, ὑπάρχει ἕνας ἄλλος κόσμος. Ὑπάρχει, ἀδελφοί 
μου! Ὅσο εἶνε βέβαιο ὅτι πατᾶτε στὴ γῆ κι ὅτι σήμερα εἶνε 15 Αὐ-
γούστου, ἄλλο τόσο βέβαιο εἶνε ὅτι ὑπάρχει ὁ κόσμος ἐκεῖνος, ὁ ἀό-
ρατος καὶ πνευματικός, κόσμος «ὄμορφος, ἀγγελικὰ πλασμένος», ὅ-
που ζοῦν τὰ ἄυλα πνεύματα καὶ φτερουγίζουν ἄγγελοι, ὁ κόσμος 
στὸν ὁποῖον μετετέθη ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος. Αὐτὰ δυστυχῶς τὰ λη-
σμονοῦν ὅλοι αὐτοὶ καὶ μένουν σκυμμένοι σὰν τὰ τετράποδα στὴ γῆ 
καὶ ποτέ δὲν στρέφονται πρὸς τὸν οὐρανό. Πρὸς ὅλους αὐτοὺς ἀπευ-
θύνεται τὸ εὐαγγέλιο καὶ λέει «Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβά-
ζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία». 

 
����γαπητοί μου! Ὁ πολιτισμὸς τοῦ αἰῶνος τούτου, ποὺ τόσο 

θαυμάζεται, ἔχει πόδια ξύλινα, εἶνε ἀτροφικός. Ἔχει κόψει τὰ φτερὰ 
τοῦ ἀνθρώπου· τὸν ἔκανε σκλάβο τῆς ὕλης καὶ τοῦ συμφέροντος, 
αἰχμάλωτο τῶν παθῶν καὶ τῶν κακιῶν του, εἵλωτα τῆς ματαιότητος. 
Καὶ ἐνῷ αὐτὸς πλάστηκε γιὰ τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλά, ἔγινε ἑρπετὸ καὶ 
σέρνεται στὸ χῶμα. Μοιάζει σὰν ἕναν ἀετὸ ποὺ τοῦ ἔστησαν καρτέ-
ρι καὶ τὸν ἔπιασαν, καὶ τοῦ ἔδεσαν σίδερα στὰ πόδια –εἶδα ἐγὼ ἕναν 
ἀετὸ σὲ τέτοια κατάστασι– καὶ πάει νὰ πετάξῃ μὰ δὲν μπορεῖ καὶ τα-
λαιπωρεῖται. Γιατὶ ὁ ἀετὸς δὲν εἶνε κόττα νὰ πατάῃ στὴ γῆ, εἶνε πλα-
σμένος  νὰ  πετάῃ  στὰ  γαλανὰ  πλάτη,  κ᾽ εἶνε  πολὺ θλιβερὸ νὰ βλέπεις 



τὸ βασιλιᾶ τῶν πουλιῶν νὰ σπαρταράῃ. Ἄχ, ἂν μποροῦσες νὰ τοῦ 
κόψῃς τὰ βαρύδια! θὰ πετοῦσε μὲ ὁρμὴ πρὸς τοὺς αἰθέρες. 

 
����αρύδια εἶνε οἱ μέριμνες. Ἂν μπορούσαμε σήμερα, ἅγια ἡμέ-

ρα, νὰ κόψουμε αὐτὰ τὰ βαρύδια, θὰ βλέπαμε τὴν ψυχή μας ἐλαφρὰ 
σὰν τὰ φτερὰ τοῦ ἀετοῦ νὰ πετάῃ μέχρι «τρίτου οὐρανοῦ» ποὺ λέει 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ Κορ. 12,2), νὰ γίνεται ἄγγελος καὶ νὰ ψάλ-
λῃ στὴν ἁγία Τριάδα τὸν αἰώνιο ὕμνο. Σ᾿ αὐτὰ τὰ ὕψη μᾶς καλεῖ ὁ 
Χριστός, νὰ γίνουμε ὄχι Μάρθες ἀλλὰ σὰν τὴ Μαρία, μὲ τὴν ἀγάπη, 
ἀφοσίωσι, πνευματικότητα, ἁγιότητα. Φαίνονται αὐτὰ θεωρητικά; 
Θέλετε λοιπὸν κάτι πιὸ πρακτικό; Τότε ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς ὑπο-
δείξω ἕνα κανόνα. Ἀπὸ τὶς 24 ὧρες ποὺ ἔχει τὸ ἡμερονύκτιο ξεχωρί-
στε ἕνα τέταρτο τῆς ὥρας γιὰ νὰ κάνετε προσευχὴ καὶ ἕνα τέταρτο 
γιὰ ν᾿ ἀνοίγετε τὸ Εὐαγγέλιο νὰ τὸ διαβάζετε. Ἀκόμη, ἀπὸ τὶς 168 
ὧρες ποὺ ἔχει ἡ ἑβδομάδα ἀφιερῶστε μία ὥρα γιὰ νὰ ἐκκλησιασθῆτε 
τὴν Κυριακή, τόσο διαρκεῖ ἡ θεία Λειτουργία ἀπ᾽ τὸ «Εὐλογημένη ἡ 
βασιλεία τοῦ  Πατρός…» μέχρι τὸ «Δι᾿ εὐχῶν…». Καὶ τέλος, ἀπ᾽ ὅ-
λο τὸ χρόνο ποὺ ἔχει 365 μέρες ἀφιερῶστε μία μέρα γιὰ λουτρὸ τῆς ψυ-
χῆς, νὰ πᾶτε στὸν πνευματικό σας νὰ ἐξομολογηθῆτε. Τὸ κάνετε; Ἂν 
δὲν τὸ κάνετε, κλαίω γιὰ σᾶς, κλαῖνε οἱ ἄγγελοι, κλαίει ἡ Παναγιά. 
 

����χι Μάρθες, ἀδελφοί μου, γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε κ᾽ ἐμεῖς 
«Μάρθα Μάρθα…», ἀλλὰ νὰ πῇ ὁ Χριστὸς γιὰ ὅλους μας «Μακά-
ριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» 
(Λουκ. 11,28). Ἀμήν. 

 

(Πηγή: https://poimin.gr) 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ 

Κυριακή 15 Αυγούστου 2021, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.            
Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021, 7:00 π.μ. Όρθρος              &       Πανηγ.  Θ.   Λειτουργία. 
2)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, Ι. Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Π. Ράφτη 7:00 π.μ. 
Σάββατο  21 Αυγούστου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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