O AΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
Ἦχος πλ. α´. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.

Τῷ Σωτῆρι ἀμέμπτως διακονήσασαι, αἱ τοῦ Ἁγίου
Λαζάρου θεῖαι αὐτάδελφοι, σὺν τῇ Μάρθᾳ τῇ
κλεινῇ, Μαρία πάνσεμνε, καὶ τὴν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ,
σὺν Μυροφόροις Γυναιξί, μαθοῦσαι ἐκ τοῦ Ἀγγέλου,
φωτὸς ἐμπλήσθητε θείου, ἡμῖν αἰτοῦσαι τὰ σωτήρια.

Η ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ
Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΥΤΚΟ

λα άρχίζουν από κάτι
μικρό.
Νά, ό Χριστός
πήγε σ’ ένα σπίτι. Εκεί ήσαν
δύο άδελφές: η Μάρθα καί η
Μαρία.
Ο Χριστός δέν πήγε σάν
άπλός μουσαφίρης. τούς
πήγε τό άγγελμα της βασιλείας τού Θεού.
Καί όταν άκούγεται τό άγγελμα αύτό, όλα πρέπει νά
σιωπούν καί νά σταματούν,
γιά νά τό άκούσουν.
Μά έκεί συνέβn τό έξής: Ή
Μάρθα άρχισε νά απασχολείται μέ τό πώς θά περιποιηθεί,
όσο πιό καλά μπορεί, τούς
ξένους μέ άλλα λόγια, τό
άγγελμα της ούράνιας βασιλείας τό άφnσε δεύτερο. καί
έβαλε πρώτn την περιποίnσn
τών μουσαφιραίων.
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται
πώς έκανε καλά. Όμως έκανε
ένα βασικό λάθος.
Ξέχασε την προτεραιότnτα
τού έπουράνιου. καί την έδωκε σέ κάτι τό έπίγειο. Γι’ αύτό
ό Χριστός την παρατήρnσε:

Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς
περί πολλά. Ενός δέ έστί
xρεία. Νά άκούσωμε τόν λόγο
τού Θεού γιά την έπουράνια
βασιλεία.
Και της πρόβαλε τό παράδειγμα της Μαρίας, πού είχε
άφοσιωθεί νά άκούει τόν
λόγο τού Θεού.
2.
Η Μαρία, η Μnτέρα τού Κυρίου, δέν ήταν άπό τούς άγγέλους. Ήταν άπό τό γένος
τών άνθρώπων. Μά, χάρις
στό ότι «συνετήρει πάντα τά
ρήματα τού Θεού έν τη καρδία αύτης», έφθασε στό μέγιστο. Έγινε η τιμιωτέρα τών
Χερουβείμ καί ένδοξοτέρα
τών Σεραφείμ. Καί άπόκτnσε
την πιό μεγάλn παρρnσία
στόν Θεό.
3.
Τό κήρυγμα της βασιλείας
τών 0ύρανών γίνεται παντού.
Ιδίως όμως στόν Έκκλnσία.
Μά καί έκεί, όπως καί στό
σπίτι πού είχε πάει ό Χριστός,
ύπάρxει καί άπό μιά Μάρθα
καί μιά Μαρία. Θά νόμιζε κα-

νείς, πώς όλοι θά έπρεπε νά
άπορροφηθούν νά άκούνε
την κάθε λέξn. Μά σπάνια
γίνεται αύτό. Συνήθως όλοι
άσχολούνται μέ κάτι άλλο.
Άκόμn καί η προσευxή μας
έχει καταντήσει πολυμέριμνn, παρασυρμένn άπό την
έμπορική νοοτροπία. Έτσι καί
έδώ, όπως καί στό σπίτι έκείνο, ό Χριστός μάς φωνάzει.
Μάρθα, Μάρθα μεριμνάς
περί πολλά.
Ναί, πολλά μάς άπασχολούν. Μά ό Ναός δέν έχει
κτισθή γιά τις δουλειές μας,
μά γιά την προσευχή. Γιά νά
άκούμε τόν λόγο τού Θεού.
4.
Η Ζωή μας έξαρτάται άπό
τόν άκρόασn τού λόγου τού
Θεού.
Μάς προκαλούν νά άπολαύσωμε τά έπίγεια άγαθά.
μάς βάzουν τη σκέψn ότι,
όταν δέν έxομε έπίγεια άγαθά δέν έχομε τίποτε· καί ότι
έχουν γιά μάς xαθή τά πάντα.
Μά ό Κύριος είπε: Ζnτείτε
πρώτον τήν βασιλείαν τού
Θεού καί την δικαιοσύνην
αύτού. καί πάντα τά άλλα
προστεθήσεται ύμίν.

Πρέπει νά άναζnτούμε τήν
βασιλεία τού Θεού. Οταν την
znτάμε, θά έρθουν καί τά
έπίγεια. Ενώ, όταν ξεχάσωμε
νά znτάμε την βασιλεία τού
Θεού καί την δικαιοσύνn του
καί άσχολnθούμε μόνο μέ τά
έπίγεια άγαθά, δέν θά άποκτήσωμε ποτέ ούτε τό ένα
ούτε τό άλλο.
5.
Γιά κοιτάχτε, τί γίνεται γιά
τά έπίγεια άγαθά! Τί φαγωμάρες! Τί άπάτες! Τά έπίγεια
άγαθά διαστρέφουν τόν άνθρωπο. Από αύτά ξεκινάνε η
πορνεία, η μέθn, καί όλες 0ι
πικρές έκείνες «άπολαύσεις»
της zωής μας.
6.
Πρέπει λοιπόν νά έπιλέγωμε γιά τόν έαυτό μας την
άγαθή μερίδα, πού διάλεξε
γιά τόν έαυτό της η Μαρία:
την άκρόαση τού λόγου τού
Θεού. Άκροώμαι δέν σnμαίνει άπλώς άκούω, μά άκούω
γιά νά τό βάλω μέσα μου. Από
αύτό έξαρτάται η σωτnρία
μας.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Εσπερινός 6:30 μ.μ.

ρθρος 6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΌΔΌΣΙΣ ΤΌΥ ΠΑΣΧΑ
Κατάλυσις ιχθύος
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΌΥ ΚΥΡΙΌΥ ΚΑΙ ΘΕΌΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΌΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΌΥ ΧΡΙΣΤΌΥ
Κατάλυσις εις πάντα
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΌΦΌΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΤΌΥ ΑΓΙΌΥ ΛΑΖΑΡΌΥ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30π.μ.ΣΑΒΒΑΤΌ 1:00 μετά τα μεσάνυχτα
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων
της εν Νικαία Α' Όικουμενικής
Συνόδου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
Εκ Μεταθέσεως
ΕΌΡΤΩΝ ΑΠΌΣΤΌΛΌΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
και Αγίου Λουκά του Ιατρού του
Ρώσσου Αρχιεπισκόπου Κριμαίας
Κατάλυσις Όίνου και Ελαίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΨΥΧΌΣΑΒΒΑΤΌ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΌΣΤΗΣ

Θεία Λειτουργία
υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κιτίου κ. Νεκταρίου 7.15 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΌΥ ΑΓΙΌΥ ΠΝΕΥΜΑΤΌΣ

λη την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος
γίνεται κατάλυσις εις πάντα

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΑΓΙΌΥ ΑΠΌΣΤΌΛΌΥ ΙΌΥΔΑ ΤΌΥ
ΘΑΔΔΑΙΌΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΌ ΓΕΝΕΣΙΌ ΤΌΥ ΤΙΜΙΌΥ
ΕΝΔΌΞΌΥ ΠΡΌΦΗΤΌΥ
ΠΡΌΔΡΌΜΌΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΌΥ
ΙΩΑΝΝOY
ΑΓΙΑΣ ΦΕΒΡΩΜΙΑΣ
Κατάλυσις ιχθύος
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΌΣΙΌΥ ΔΑΒΙΔ ΤΌΥ ΕΝ
ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΠΡΩΤΌΚΌΡΥΦΑΙΩΝ
ΑΠΌΣΤΌΛΩΝ
ΠΕΤΡΌΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΌΥ
Κατάλυσις ιχθύος
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ 12 ΑΠΌΣΤΌΛΩΝ
Κατάλυσις εις πάντα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.ayioslazaros.org
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.οrg
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
Διανέμεται δωρεάν

