
Πώς ζούμε το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων
Μια μέρα, ο Χριστός πήγαινε προς τα Ιεροσόλυμα και έφθασε στην περιοχή της Βηθανίας. Ήταν απόγευμα και 

ήταν και αυτός και οι μαθητές Του κουρασμένοι από την οδοιπορία. Μπήκε ο Iησούς σε κάποιο χωριό, όπου μια 
γυναίκα, που λεγόταν Mάρθα, τον υποδέχτηκε στο σπίτι της. 

Αυτή είχε και μια αδελφή που την έλεγαν Mαρία, η οποία κάθισε κοντά στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη 
διδαχή Του. H Mάρθα, απεναντίας, πνιγόταν στη δουλειά για να τους περιποιηθεί. Έτσι, πλησίασε τον Ιησού και 
του είπε: Kύριε, δε σε νοιάζει που η αδελφή μου με άφησε να αγωνίζομαι μόνη για να σας υπηρετώ; Πες της, 
λοιπόν, να με βοηθήσει. 

Αποκρίθηκε τότε ο Iησούς και της είπε: «Mάρθα, Mάρθα! Νοιάζεσαι και αγωνίζεσαι για πολλά! Ένα πράγμα, 
όμως, είναι αναγκαίο. H Mαρία, λοιπόν, διάλεξε την καλή αυτή μερίδα, που δε θα της αφαιρεθεί».
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Ζούμε το αληθινό νόημα των εορτών, όταν ασχολούμαστε κυρίως με το Χριστό 
και όχι μόνο με τα υλικά αγαθά.

Μια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα: Η Μάρθα και η Μαρία ήταν οι αδερφές του Λαζάρου που 
ανέστησε ο Χριστός. Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι  ο Χριστός δε διστάζει να μείνει στο σπίτι μιας 
γυναίκας. Εκείνα τα χρόνια οι γυναίκες θεωρούνταν ότι δεν είχαν δικαιώματα στην κοινωνία και η 
επιλογή του Χριστού ίσως προκαλούσε τα αισθήματα της κοινωνίας. Όμως για το Χριστό δεν υπάρχουν 
διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Χριστός εξετάζει τη διάθεση της καρδιάς τους και αυτόν ή 
αυτήν που τον δέχεται, μπαίνει στο σπίτι, τόσο το υλικό όσο και της καρδιάς του. Σήμερα ο Χριστός 
μπαίνει στο σπίτι της ψυχής μας κάθε φορά που τον κοινωνούμε. 
Κάθισε κοντά στα πόδια του Ιησού: Η Μαρία έχει τη διάθεση να ακούσει τα λόγια του Ιησού και αυτή η 
διάθεση εκφράζεται μέσα από την ταπείνωση. Γι' αυτό κάθεται στα πόδια του Ιησού. Εμείς σήμερα 
μιμούμαστε την Μαρία όταν ακούμε τα λόγια του Χριστού, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα στο 
Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο ακούγεται στη Θεία Λειτουργία που γίνεται κάθε Κυριακή και κάθε μεγάλη 
γιορτή στην Εκκλησία, αλλά και όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού είτε μέσα από την Καινή Διαθήκη είτε 
από βιβλία κατάλληλα για την ηλικία μας, που μιλούν για το Χριστό και τους Αγίους. Αρκεί να έχουμε 
ταπείνωση, να μη νομίζουμε πως τα γνωρίζουμε όλα. Το να ακούμε τα μηνύματα του Ευαγγελίου είναι 
αναγέννηση της καρδιάς μας. 
Πνιγόταν στη δουλειά: Η αδερφή της Μαρίας η Μάρθα διάλεξε μία άλλη στάση έναντι του Χριστού. Αντί 
να ακούσει τα λόγια Του, ετοιμαζόταν για τη φιλοξενία του Χριστού και των μαθητών Του. Μαγείρευε, 
έστρωνε τραπέζι, ετοίμαζε τα δωμάτια, στα οποία θα έμεναν οι φιλοξενούμενοί της και έσπευσε να 
διαμαρτυρηθεί στο Χριστό, γιατί η Μαρία, η αδερφή της, δεν την βοηθούσε, αλλά άκουγε τα λόγια Του. 
Νοιάζεσαι και αγωνίζεσαι για τα πολλά: ο Χριστός, χωρίς να λέει στη Μάρθα ότι δεν πρέπει να 
αγωνιστεί γι' αυτά που αγωνίζεται, της δείχνει ότι υπάρχει κι ένας άλλος δρόμος. Αυτός της Μαρίας, που 
διαλέγει να ανήκει στη μερίδα των ανθρώπων, που δεν είναι πρακτικοί, που δεν είναι πληθωρικοί, δεν 
κάνουν τα πάντα για τους άλλους, αλλά πρωτίστως κάνουν αυτό που είναι σημαντικό για τον εαυτό τους. 
Στέκονται δηλαδή κοντά στο Χριστό, τροφοδοτούν τον εαυτό τους με τα λόγια Του, και από κει και πέρα 
γνωρίζουν ότι η ζωή τους έχει νόημα. Με τα πολλά και καλά έργα, αυτά που απαιτούν οι άνθρωποι από 
την Εκκλησία, να ταΐζει, να φιλοξενεί, να αγαπά, ξεχνούν ότι η Εκκλησία υπάρχει κυρίως για να δείχνει τα 
λόγια του Χριστού που τροφοδοτούν πνευματικά τον άνθρωπο, τον αγιάζουν και τον ευλογούν και τον 
οδηγούν στη σωτηρία. 
Που δεν θα της αφαιρεθεί: τα Χριστούγεννα ο καθένας από εμάς έχει το νου του στο τραπέζι, στα 
στολίδια, στα δώρα, που θα δώσει και θα πάρει. Όμως η αγαθή μερίδα είναι ο Χριστός και η 
κοινωνία μαζί Του, ο εκκλησιασμός και η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία, τόσο για τους μικρούς 
, όσο και για τους μεγάλους. Μακάρι να το ζήσουμε.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:



Ζωγραφίστε την εικόνα της Γέννησης!

Αιώνιε, Θεέ, ελέησέ μας! 

Π Φ Α Τ Ν Η Κ Ξ Γ Η Τ Ρ Ε Π 

Β Ο Σ Κ Ο Ι Ι Ο Ι Φ Γ Τ Γ Α 

Σ Φ Γ Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Ι Ε Υ Ν 

Σ Δ Ψ Μ Ρ Τ Π Δ Φ Ω Μ Ν Ν Α 

Φ Χ Η Ω Μ Α Γ Ο Ι Ι Υ Β Α Γ 

Ρ Β Ν Υ Υ Ω Σ Ω Τ Η Ρ Α Σ Ι 

Η Ω Β Σ Π Ψ Α Β Μ Κ Δ Φ Τ Α 

Ι Η Σ Ο Υ Σ Ι Ξ Η Ε Δ Σ Ρ Ε 

Ε Ι Ρ Η Ν Η Ρ Θ Τ Κ Ε Α Ο Ρ 

Χ Ψ Ω Σ Ι Ω Σ Η Φ Ο Υ Φ Δ Ε 

 

Βρείτε δέκα λέξεις από το κείμενο που έχουν 

σχέση με τη γέννηση του Χρίστού!

Οι άγγελοι...

Οι ουρανοί...

Οι μάγοι...

Οι βοσκοί...

Η έρημος...

Η γη...

Και εμείς...

...το θαυμασμό.

...τον ύμνο.

...Μητέρα Παρθένον.

...το αστέρι.

...τη σπηλιά.

...τα δώρα.

...τη φάτνη.

Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ, που για χάρη μας 

φανερώθηκες στη γη ως άνθρωπος; Καθένα, 

λοιπόν, από τα δικά σου δημιουργήματα σου 

προσφέρει το δικό του «ευχαριστώ»:
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