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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ
«Άνθρωπος τις εποίησε δείπνον µέγα»
Στην παραβολή αυτή που ακούσαµε σήµερα, ο Θεός παρουσιάζεται µε τη µορφή ενός
ανθρώπου που έχει ετοιµάσει ένα δείπνο για πολλούς προσκεκληµένους. Ο
ευαγγελιστής Ματθαίος µας συµπληρώνει πως ο γάµος του παιδιού του προκάλεσε το
δείπνο αυτό. Ενώ είχε καλέσει πολλούς, οι προσκεκληµένοι αρνήθηκαν την πρόσκληση
φέρνοντας διάφορες δικαιολογίες. Π.χ. Αγόρασαν κτήµατα, ζώα ή νυµφεύθηκαν κ.α.
Τότε ο οικοδεσπότης έφερε στο τραπέζι του όχι τους επώνυµους προσκεκληµένους, αλλά
τον απλό λαό που ήταν στις πλατείες και στα σοκάκια της πόλεως, τους χωλούς, τους
αναπήρους, τυφλούς και πτωχούς, µέχρις ότου γέµισε το σπίτι του. Μάλιστα είπε:
«Ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκληµένων γεύσεταί µου του δείπνου» (Λουκ. 14,24).
Τα χαρακτηριστικά του δείπνου
Με τη λέξη «δείπνος» εννοούνται πολλά. Ο άγιος Θεοφύλακτος γράφει πως ο Κύριος
ονόµαζε το δείπνο µέγα, «επειδή και µέγα το της σωτηρίας ηµών µυστήριον», δηλ. είναι
µεγάλο το µυστήριο της σωτηρίας µας. Το τραπέζι που έστρωσε ο οικοδεσπότης Κύριος
συµβολίζει τη σωτηρία των ανθρώπων. Μιά άλλη ερµηνεία είναι πως ο Κύριος έκανε ένα
µεγάλο δείπνο, δηλ µια οικουµενική πανήγυρη. Η έλευση του Χριστού, η θυσία Του και
το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η οικουµενική πανήγυρη, γράφει ένας Άγιος
«...δέδωκεν ηµίν την εαυτού σάρκα φαγείν, άρτος ων εξ ουρανού και ζωήν διδούς τω
κόσµω», µας έδωσε να φάµε τη σάρκα του, επειδή ο ίδιος είναι ο άρτος που κατέβηκε απ’
τον ουρανό κι έδωσε ζωή στον κόσµο (άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας).
Εάν πάρουµε την εικόνα του γαµήλιου δείπνου που αναφέρει ο Ματθαίος «ωµοιώθη η
βασιλεία των ουρανών ανθρώπω βασιλεί, όστις εποίησε γάµους τω υιώ αυτού»
(κεφ.22,2), µπορούµε να πούµε και τις εξής ερµηνείες: Ποιοί είναι αυτοί οι γάµοι που
κλήθηκαν τόσοι πολλοί να συµµετάσχουν σ’ αυτούς; Κατά τους Πατέρες, γάµος είναι η
µυστική συνάφεια του Χριστού µε την Εκκλησία. Ο άνθρωπος ενώνεται µε το Χριστό µε
την πίστη στη γη αυτή και υπερφυέστατα και τέλεια θα ενωθεί µαζί Του στη Βασιλεία
του Θεού. Ο λαός που ενώθηκε µε τον Κύριο, είναι η Εκκλησία Του. «Νύµφη µεν ουν ο
λαός των πιστών, η Εκκλησία µυστικώς συναπτοµένη δια πίστεως νυµφίος δε ο Χριστός»
(Ευθύµιος Ζιγαβηνός). Κάθε ψυχής νυµφίος είναι ο Χριστός νυµφώνας όπου γίνεται η
ένωση ανδρός και γυναικός, είναι ο τόπος του βαπτίσµατος, δηλ. η Εκκλησία. Εδώ
δίδονται οι αρραβώνες στη νύµφη, η άφεση των αµαρτιών και η κοινωνία του Αγίου
Πνεύµατος. Τα «τελεώτερα» θα δοθούν στο µέλλον, όταν θα µυσταγωγήσει ο Χριστός
τους τελείους στα καλύτερα και υψηλότερα. Ας σηµειωθεί πως νυµφίος είναι µόνον ο
Χριστός, ενώ όλοι όσοι διδάσκουν το λόγο του Θεού είναι νυµφαγωγοί, γράφει ο άγιος
Θεοφύλακτος. Πράγµατι κανείς άλλος δεν είναι δοτήρας αγαθών παρά µόνον ο Χριστός.
Όλοι οι άλλοι είναι µεσίτες και διάκονοι των αγαθών που δίνει ο Κύριος.
Από που µας κάλεσε ο Κύριος;
Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του ιερού Χρυσοστόµου. Ο Κύριος µας κάλεσε από
τα στενά της αµαρτίας. Μέσα από καταστάσεις αµαρτωλές, ενώ ζούσαµε ανυποψίαστοι
ότι υπάρχει άλλη πνευµατική ζωή. Καθένας από µας έχει να διηγηθεί µιά τέτοια ιστορία
της ζωής του. Βέβαια η πρόσκληση γίνεται αδιάκριτα σ’ όλους δηλ. αγαθούς και
πονηρούς, αλλά η ζωή όµως αυτών που κλήθηκαν στο δείπνο του Κυρίου, δεν είναι
«ανεξέταστος», αλλ’ ερευνάται επιµελώς απ’ τον οικοδεσπότη Χριστό. Προσκλήθηκαν
όλοι. Κάθε άνθρωπος από τη φύση του έχει κληθεί στο αγαθό. Έχει έµφυτο το αγαθό
µέσα του. Η αµαρτία έκανε τον άνθρωπο πτωχό, ανάπηρο και τυφλό πνευµατικά. Μετά

το Χριστό, όσοι πιστέψαµε σ’ Αυτόν, γίναµε εύρωστοι και υγιείς. Μας κάλεσε ο Κύριος
από τα στενά της αµαρτίας και µας έκανε οµοτράπεζους και συγκληρονόµους Του. Όσοι
δεν τιµήσαµε την πρόσκληση του Κυρίου και όσοι παρακαθήσαµε στο δείπνο Του, αλλά
δεν αλλάξαµε ζωή, θα είµαστε αναπολόγητοι. Μας δόθηκε η πρόσκληση από το Θεό να
συµµετάσχουµε στο δείπνο κι εµείς, κυριευµένοι από τα πάθη µας και ειδικότερα από τα
πάθη της φιλαργυρίας και φιληδονίας, την απορρίψαµε, µε αποτέλεσµα να στερηθούµε
την πραγµατική ζωή.
Αδελφοί µου,
Δεν βιάζει κανέναν ο Κύριος να συµµετάσχει στο δείπνο Του. Απευθύνεται στην
προαίρεσή µας. Εάν όµως θελήσουµε να συµµετάσχουµε σ’ αυτό, τότε αρχίζουν και οι
υποχρεώσεις µας. Οφείλουµε να εργαστούµε µε τις εντολές του Θεού και να
συµµετέχουµε στο µυστήριο της ζωής, στο όντως δείπνο, που είναι η Θεία Ευχαριστία.
«Πίετε εξ αυτού πάντες» (Ματθ. 26,27), µας είπε ο Ίδιος. Η συµµετοχή µας στο ποτήριο
της ζωής είναι απαραίτητη, για να συµµετάσχουµε και στη ζωή του Θεανθρώπου.
Χριστιανός που δε συµµετέχει στο δείπνο του Κυρίου, είναι πνευµατικά νεκρός. Ας
ευχηθούµε όλοι µας να ανταποκριθούµε στο προσκλητήριο του Χριστού που είναι και η
σωτηρία µας.
Αρχιµ. Ι.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Πολλοί κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί
Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην Άνθρωπος τις εποίησε δείπνον µέγα, και εκάλεσε
πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου ειπείν τοις κεκληµένοις
Έρχεσθε, ότι ήδη έτοιµα έστι πάντα. Και ήρξαντο από µιάς παραιτείσθαι πάντες. Ο
πρώτος είπεν αυτώ Αγρόν ηγόρασα, και έχω ανάγκην εξελθείν και ιδείν αυτόν, ερωτώ
σε, έχε µε παρητηµένον. Και έτερος είπε Ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε, και πορεύοµαι
δοκιµάσαι αυτά, ερωτώ σε, έχε µε παρητηµένον. Και έτερος είπε Γυναίκα έγηµα, και δια
τούτο ου δύναµαι ελθείν. Και παραγενόµενος ο δούλος εκείνος, απήγγειλε τω κυρίω
αυτού ταύτα. Τότε οργισθείς ο οικοδεσπότης, είπε τω δούλω αυτού Έξελθε ταχέως εις
τας πλατείας και ρύµας της πόλεως, και τους πτωχούς και αναπήρους και χωλούς και
τυφλούς εισάγαγε ώδε. Και είπεν ο δούλος Κύριε, γέγονεν ως επέταξας, και έτι τόπος
εστί. Και είπεν ο κύριος προς τον δούλον Έξελθε εις τας οδούς και φραγµούς. Και
ανάγκασον εισελθείν, ίνα γεµισθή ο οίκος µου. Λέγω γαρ υµίν, ότι ουδείς των ανδρών
εκείνων των κεκληµένων γεύσεταί µου του δείπνου. Πολλοί γαρ εισι κλητοί, ολίγοι δε
εκλεκτοί.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Ο Κύριος είπε την εξής παραβολή: «Κάποιος ήθελε να παραθέσει µεγάλο δείπνο και
κάλεσε πολλούς. Και έστειλε το δούλο του την ώρα του δείπνου να πει στους
καλεσµένους: «Ελάτε, γιατί όλα είναι έτοιµα». Αλλά άρχισαν µεµιάς όλοι να
δικαιολογούνται. Ο πρώτος του είπε: «Αγόρασα κάποιο χωράφι και πρέπει να πάω να το
δω, σε παρακαλώ θεώρησέ µε δικαιολογηµένο». Άλλος είπε: «Αγόρασα πέντε ζευγάρια
βόδια και πηγαίνω να τα δοκιµάσω, σε παρακαλώ θεώρησέ µε δικαολογηµένο». Άλλος
είπε: «Νυµφεύθηκα και γι αυτό δεν µπορώ να έλθω». Και ήλθε ο δούλος και τα είπε αυτά
στον κύριο του. Τότε οργίσθηκε ο οικοδεσπότης και είπε στο δούλο του: «Βγες γρήγορα
στις πλατείες και τους δρόµους της πόλεως και φέρε εδώ τους φτωχούς και αναπήρους
και χωλούς και τυφλούς». Και είπε ο δούλος: «Κύριε, έγινε εκείνο που διέταξες και
υπάρχει ακόµη χώρος». Και είπε ο κύριος στο δούλο: «Βγες στους δρόµους και στους
περιφραγµένους τόπους και ανάγκασε τους να µπουν, για να γεµίσει το σπίτι µου. Γιατί

σας λέω, ότι κανείς από τους ανθρώπους εκείνους, που είχαν προσκληθεί δε θα γευθεί το
δείπνο µου».

