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Ε κεῖνο τόν καιρό, μπῆκε ὁ Ἰησοῦς σ’ ἓνα χωριό, καί τόν 
ὑποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα πού τήν ἒλεγαν 

Μάρθα. Αὐτή εἶχε μια ἀδελφή πού ὀνομαζόταν Μαρία, καί 
ἡ ὁποία κάθισε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί ἂκουγε τή διδασ-
καλία του. Ἀντίθετα ἡ Μάρθα δούλευε ἀσταμάτητα για νά 
τούς περιποιηθεῖ. Πῆγε λοιπόν στόν Ἰησοῦ καί τοῦ εἶπε: 
«Κύριε, δέν νοιάζεσαι πού ἡ ἀδελφή μου μέ ἂφησε μόνη νά 
σε περιποιοῦμαι; Πές της, λοιπόν, νά μέ βοηθήσει». Ὁ 
Ἰησοῦς ταῆς ἀποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ἀσχολεῖσαι κι 
ἀγωνιᾶς για πολλά πράγματα, ἐνῶ ἓνα μόνο χρειάζεται. Αὐ-
τό διάλεξε ἡ Μαρία, καί δέν πρόκειται νά τῆς τό ἀφαιρέσει 
κανείς». Ἐνῶ ἒλεγε αὐτά ὁ Ἰησοῦς, κάποια γυναίκα ἀπό τό 
πλῆθος ἒβγαλε μια δυνατή φωνή καί τοῦ εἶπε: «Χαρά στή 
μάνα πού σε γέννησε καί σε θήλασε!». Κι ἐκεῖνος εἶπε: «Πιο 
πολύ χαρά σ’ ἐκείνους πού ἀκοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν 
ἐφαρμόζουν!».  

Α δελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 
ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ 

εἶναι ἴσα Θεῷ,  ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, 
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς 
ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι 
θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν 
ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 
ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ 
ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα 
ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ 
πατρός. 

Όταν αγαπάς κάποιον, τον νοιώθεις ζωντανό  μπροστά 

σου. Μοναξιά νοιώθει αυτός που δεν  αγαπά, και η μονα-

ξιά γίνεται μεγαλύτερη, όταν θέλω να με αγαπούν. Οιοσ-

δήποτε άνθρωπος, είτε βασιλιάς, είτε ζητιάνος είναι, μόλις 
θελήσει να τον αγα-πούν, θα δείτε ότι αμέσως θα νοιώσει 

μοναξιά. Μόλις αρχίσει να αγαπά,  όχι με αγάπη  ανθρώπι-

νη αλλά εν τη  Εκκλησία, αρχίζει  να φεύγει η μοναξιά και 

ανακαλύπτει πως όλη η Εκκλησία, οι πάντες, είναι μαζί 
του». 
 

Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης 



  

Τ ῷ 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 διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ 
ἵνα μοι συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ 
Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· 
ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα 
ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς. Ἐγένετο δὲ 
ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ 
ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ 
μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι 
οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. 

Α δελφοί, νά ὑπάρχει μεταξύ σας τό ἲδιο φρόνημα πού 
εἶχε κι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἂν καί ἦταν Θεός, 

δέν θεώρησε τήν ἰσότητά του μέ τόν Θεό ἀποτέλεσμα 
ἁρπαγῆς, ἀλλά τά ἀπαρνήθηκε ὃλα καί πῆρε μορφή 
δούλου· ἒγινε ἂνθρωπος καί ὂντας πραγματικός ἂνθρωπος 
ταπεινώθηκε θεληματικά ὑπακούοντας μέχρι θανάτου, καί 
μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ. Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός τόν 
ἀνέβασε πολύ ψηλά καί τοῦ χάρισε τό ὂνομα πού εἶναι 
πάνω ἀπ’ ὃλα τά ὀνόματα. Ἒτσι στό ὂνομα τοῦ Ἰησοῦ 
ὃλα τά ἐπουράνια, τά ἐπίγεια καί τάμ ὑποχθόνια θά προσ-
κυνήσουν, καί κάθε γλώσσα θά ὁμολογήσει ὃτι Κύριος 
εἶναιὁ Ἰησοῦς Χριστός, για νά δοξάζεται ἒτσι ὁ Θεός Πα-
τέρας.   

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Φιλιπ.΄ β΄ 5-11) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28) 

Πρέπει να κάμνωμε εις όλα υπομονήν και να λέγωμεν: 

«Δόξα τω Θεώ, αι δοκιμασίαι αυταί είναι από τας αμαρτί-

ας μας». Δεν πρέπει να γογγύζωμεν κατά του Θεού. Ημείς 

εν τη ραθυμία μας επιθυμούμε να είμεθα πάντοτε «καλά», 

χωρίς δοκιμασίας και θλίψεις, διότι φρονούμεν ότι τάχα 

δια του τρόπου τούτου είναι και ο Θεός καλός μαζί μας! 

Αλλ’ η προς ημάς αγάπη του Θεού και η ιδική μας αγάπη 

προς Αυτόν εις τας δοκιμασίας, τας θλίψεις και τους πει-

ρασμούς αναδεικνύεται, δοκιμάζεται, επαληθεύεται και 

επαυξάνεται!!!  

Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Σταυροβουνιώτης  

Όλη τη νύχτα  

προσεύχομαι 

και φωνάζω: 

Κύριε ή σώσε όλους 

τους αδελφούς,  

ή σβήσε και μένα.  

Δεν θέλω  

τον Παράδεισο 

μόνος.  

 

 

Όσιος Ιωσήφ 

 ο Ησυχαστής 


