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Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 
 ∆∆∆∆υστυχώς ο άνθρωπος, ο τόσον πρόθυµος να λαµβάνη µέρος 
εις πάσαν άλλην τέρψιν και διασκέδασιν πρόσκαιρον και ανωφελή, 
πολλάκις δε και επιβλαβή, δεικνύεται υπερβολικά νωθρός και απρό-
θυµος, προκειµένου να λάβη µέρος εις την χαράν της σωτηρίας και 
της αιωνίου βασιλείας. Την διαγωγήν δε ταύτην έδειξαν πρώτον εκ 
των Ιουδαίων οι πολλοί, οι οποίοι, όταν εκλήθησαν από τους απε-
σταλµένους του Κυρίου «ο ὐ κ  ἤ θ ε λ ο ν  ἐ λ θ ε ῖ ν» (στίχ. 3). ∆εν 
ηθέλησαν να πιστεύσουν εις τον Χριστόν και να σωθούν, αντέταξαν 
άρνησιν και απέρριψαν την πρόσκλησιν. Αλλά δυστυχώς την ιδίαν 
διαγωγήν δεικνύουν και όχι ολίγοι Χριστιανοί. Καίτοι εβαπτίσθησαν 
και εκλήθησαν εις την σωτηρίαν, δεν θέλουν έπειτα να ακολουθή-
σουν τον Χριστόν. Υπάρχουν µάλιστα και θρασείς, οι οποίοι µε πε-
ρισσήν αυθάδειαν απαντούν ότι δεν θέλουν να έχουν καµµίαν σχέ-
σιν µε την θρησκείαν! Σκέψου, αναγνώστα µου, πόση η αγαθότης 
και συγκατάβασις του Θεού του Υψίστου, όταν καταδέχεται να προ-
σκαλή και να ασχολήται µε ηµάς τα σκουλήκια. Πόση η τιµή, εις 
την οποίαν µάς υψώνει, και πόση η θρασύτης, η αναίδεια, η αχαρι-
στία του ονταρίου αυτού, που λέγεται άνθρωπος, όταν απαντά εις 
τον Θεόν περιφρονητικώς: «δεν θέλω»!! 
 «ΟΟΟΟ ὐ κ  ἤ θ ε λ ο ν  ἐ λ θ ε ῖ ν». Είναι άξιον προσοχής ότι οι 
προσκεκληµένοι αυτοί ηµπορούσαν µεν να έλθουν, αλλά δεν ήθε-
λαν. Το είπεν άλλοτε φανερά ο Κύριος εις τους Ιουδαίους, «οὐ θέ-

λετε ἐλθεῖν πρός με, ἵνα ζωὴν ἔχητε» (Ιωάν. ε΄ 40). Τούτο είναι 
πράγµατι πολύ θλιβερόν φαινόµενον, το να δύναται ο άνθρωπος να 
επιτύχη την ευτυχίαν, αλλά να µη θέλη να την δεχθή! 
 ΑΑΑΑλλ’ υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι «ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, 

ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὑτοῦ» (στίχ. 5). 
∆εν ηρνήθησαν αυτοί, ουδέ περιεφρόνησαν ολοτελώς, αλλ’ ηµέλη- 
σαν,      δεν      έκριναν      αξίαν      προσοχής      την     πρόσκλησιν,     δεν     εθεώρησαν 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. κβ΄ 2 (Ματθ. κβ΄ 2 (Ματθ. κβ΄ 2 (Ματθ. κβ΄ 2 ---- 14) 14) 14) 14)    

    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην. Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐ-

ρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅς τις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὑτοῦ· καὶ ἀπέ-

στειλε τοὺς δούλους αὑτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους· 

καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων· Εἴπατε 

τοῖς κεκλημένοις· Ἰδού, τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτι-

στὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. Οἱ δὲ ἀμελήσα-

ντες ἀπῆλθον· ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὑτοῦ· οἱ δὲ 

λοιποὶ, κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. Ἀκού-

σας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος, ὠργίσθη· καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὑτοῦ, 

ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. Τότε λέγει 

τοῖς δούλοις αὑτοῦ· Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν 

ἄξιοι. Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἄν εὕρητε, 

καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. Καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδούς, 

συνήγαγον πάντας ὅσους εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη 

ὁ γάμος ἀνακειμένων. Εἰσελθών δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμέ-

νους, εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου· καὶ λέγει αὐ-

τῷ· Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; Ὁ δὲ ἐφιμώθη. Τότε 

εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις· Δήσαντες αὐτοῦ χεῖρας καὶ πόδας, ἄρατε 

αὐτόν, καὶ ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ 

ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. 
 

 

σπουδαίαν την υπόθεσιν της σωτηρίας των. Ναι· τοιούτους συνα-
ντάς και σήµερον πλείστους. ∆εν αρνούνται µε πείσµα, δεν είναι ά-
πιστοι, αλλ’ αδιαφορούν. Εις τα ζητήµατα της σωτηρίας της ψυχής 
των και του αιωνίου µέλλοντός των δεν δίδουν ουδέ την σηµασίαν, 
που δίδουν εις τας πλέον ασηµάντους ανάγκας του σώµατος. Θεω-
ρούν αναγκαιότερον να καλλωπίσουν την κόµην, ως εν παραδείγµα-
τι, ή να εξοδεύσουν ώρας ολοκλήρους εις παιγνίδια αργοσχόλων, 
παρά να προσευχηθούν, να εκκλησιασθούν, να µάθουν τον θείον νό-
µον. Αλλ’ ο Θεός είπεν ωρισµένως: «ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔρ-

γα τοῦ Κυρίου ἀμελῶς» (Ιερ. λα΄ 10). 
 

 ΟΟΟΟ λόγος δε, διά τον οποίον ηµέλησαν οι προσκεκληµένοι αυ-
τοί, ήτο ότι εις άλλας υποθέσεις έδωκαν όλην των την εκτίµησιν. Ο 
µεν ένας εις τον «ίδιον αγρόν», δηλαδή εις τα κτήµατά του, εις τα α-
γαθά του, τα οποία είχεν ήδη εις την κατοχήν του. Ο δε άλλος εις το 
εµπόριόν     του,     δηλαδή     εις     τον     αγώνα    προς    απόκτησιν    πλούτου,    τον 
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οποίον ακόµη δεν είχε. Βεβαίως ουχί το έργον, εις το οποίον καθέ-
νας ασχολείται − ο αγρός, το εµπόριον κλπ. − αλλ’ η προσκόλλησις εις 

αυτά, η απορρόφησις όλων των σκέψεων και των φροντίδων εις το 
πώς να κρατήση ο άνθρωπος όσα έχει υλικά, ή πώς να αποκτήση πε-
ρισσότερα, µαραίνει τον ζήλον διά την σωτηρίαν και διά τα πνευµατικά αγαθά. Ο 
δε προσκολλώµενος εις αυτά καταντά να θεωρή την φροντίδα διά 
την ψυχήν του, διά την χριστιανικήν µόρφωσίν του και το αιώνιον 
µέλλον του, αργοσχολίαν και ζήτηµα που ενδιαφέρει µόνον τους κα-
λογήρους! Και ούτως επαληθεύει το ανέκδοτον του πτωχού εκείνου 
σιδηρουργού, τον οποίον εκάλεσαν να γίνη βασιλεύς, και αυτός, ό-
ταν επέρασε κάποιο δάσος και είδε δένδρα κατάλληλα διά κάρβουνα 
του σιδηρουργείου, επεθύµησε «ρίκια για κάρβουνα», όχι βασιλείαν! 
 

 ΑΑΑΑλλ’ εκτός των φιλοπλούτων αυτών, τους οποίους το κοσµι-
κόν φρόνηµα εµποδίζει να προσέλθουν εις τους θείους γάµους υπάρ-
χει και τάξις ανθρώπων µε ένστικτα εγκληµατικά. Αυτοί όχι µόνον 
αδιαφορούν εις την πρόσκλησιν του Θεού, αλλά και εξεγείρονται 
κατά των κηρύκων της αληθείας και µεταβάλλονται εις εχθρούς του 
Θεού και εγκληµατίας. ∆ιά τούτο ο Κύριος προσθέτει εις την παρα-
βολήν ότι «οἱ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὕβρισαν 

καὶ ἀπέκτειναν» (στίχ. 6). Να έρχωνται οι απεσταλµένοι ενός ευγε-
νούς και µεγαλοδώρου κυρίου, διά να σε προσκαλέσουν εις γεύµα 
τιµητικώτατον, και συ να τους συλλαµβάνης ως κακοποιούς, να τους 
υβρίζης, να τους θανατώνης, αυτό είναι ανήκουστον, είναι αχαρα-
κτήριστος βαρβαρότης. Και όµως ταύτην την εγκληµατικήν διαγω-
γήν έδειξαν οι Ιουδαίοι πλειστάκις. Η ιστορία των Πράξεων των 
Αποστόλων βεβαιώνει τούτο διά πολλών γεγονότων. Οι Απόστολοι και 
οι κήρυκες του Ευαγγελίου εφυλακίσθησαν, υβρίσθησαν, εδιώχθησαν, εθανατώθησαν 
από εκείνους, τους οποίους εκάλουν εις την σωτηρίαν και την ουρανίαν ευτυχίαν! Εις 
όλας δε τας εποχάς δεν έλειψαν οι διώκται των ευσεβών εκείνων, 
των οποίων ο λόγος, ο βίος, η διαγωγή, είναι πρόσκλησις εις σωτη-
ρίαν. Εις την πρόσκλησίν των εκείνοι απαντούν µε χλευασµούς, µε 
ύβρεις, µε περιφρονήσεις και ποικίλας πιέσεις. 
 

ΤΤΤΤο µέρος τούτο της παραβολής (η ανακάλυψις του αναξίου), … , 
δεν απευθύνεται πλέον προς τους Αρχιερείς και Φαρισαίους και το 
απιστήσαν      ιουδαϊκόν     έθνος     ή     εις     τους     µη     δεχθέντας     το     ευαγγέλιον  
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της σωτηρίας, αλλά προς τους Χριστιανούς, που επίστευσαν και πρέπει να απο-

δειχθούν άξιοι της µεγάλης κλήσεως, εις την οποίαν προσεκλήθησαν. Ιδού δε τι λέ-
γει ο Κύριος: «Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμέ-

νους, εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου» (στίχ. 
11). Όπως µεταξύ των δώδεκα µαθητών του Κυρίου υπήρχε και ένας, 
που είχεν όνοµα µεν µαθητού, ψυχήν δε προδότου, ούτως υπάρχουν 
Χριστιανοί, που θα ευρεθούν ολοτελώς ανάξιοι του µεγάλου ονόµατος. Τούτους αντι-
προσωπεύει ο κεκληµένος εκείνος, ο οποίος εισήλθεν εις την αίθουσαν χωρίς ένδυµα 
γάµου. Αυτοί µολονότι εκαθαρίσθησαν διά του αγίου Βαπτίσµατος 
και έλαβον τον πάλλευκον και κατακάθαρον χιτώνα της αναµαρτη-
σίας, δεν τον διετήρησαν καθαρόν, αλλ’ επέστρεψαν εις τον βίον της 
ακαθαρσίας και έγιναν πάλιν ειδωλολάτραι µε όνοµα χριστιανικόν. 
 «ΠΠΠΠ ῶ ς  ε ἰ σ ῆ λ θ ε ς  ᾧ δ ε;» Πόσον διωρθωµένην θα πα-
ρουσιάζαµεν την διαγωγήν µας, αναγνώστα µου, και θα εφροντίζα-
µεν να ενδυθώµεν το σεµνόν και λαµπρόν ένδυµα της αρετής, εάν 
συχνά εσκεπτόµεθα το ερώτηµα «πῶς εἰσῆλθες ᾧδε»! Είναι αδι-
καιολόγητος καθένας από ηµάς, εάν µένη χωρίς το ένδυµα τούτο. 
∆ιότι ο µέγας Βασιλεύς, που µας καλεί εις τους ουρανίους γάµους, 
προσφέρεται εις πάσαν στιγµήν της ζωής µας να δώση ευχαρίστως 
τα µέσα και το ύφασµα, µε το οποίον ηµείς φιλοπόνως εργαζόµενοι 
θα ενδυθώµεν και θα στολισθώµεν τον άφθαρτον της αρετής στολι-
σµόν. Ας εξετάζωµεν, λοιπόν, συχνά τον εαυτόν µας, εάν πράγµατι έχωµεν το ένδυµα 

του γάµου, τον στολισµόν της αρετής τον απαραίτητον διά τον αληθινόν Χριστια-
νόν, τον άξιον της ουρανίου βασιλείας. ∆ιότι εάν ανακρίνωµεν και εξετάζω-
µεν τον εαυτόν µας, δεν θα κατακριθώµεν, λέγει ο θείος Παύλος (Α΄ Κορ. ια΄ 31). 
Αρχιµ. Σεραφείµ Παπακώστα, από το βιβλίο «ΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», σελ. 418 – 420, 
422, 424 – 425, έκδοσις πέµπτη, Copyright 1980, Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή» 
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Πέµπτη 10 Σεπτεµβρίου 2015, Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο ---- Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη 7:00π.µ.             
Σάββατο 12 Σεπτεµβρίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ.                                            

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
Κυριακή Ι∆΄ του Ματθαίου 


