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           Η παραβολή του μεγάλου δείπνου που ακούσαμε στη 
σημερινή Θεία Λειτουργία είναι λίγο - πολύ σε όλους γνωστή. 
Ένας άνθρωπος κάλεσε κόσμο πολύ στο δείπνο που ετοίμασε, 
αλλά όταν ήρθε η ώρα και έστειλε τον υπηρέτη του να τους 
ειδοποιήσει πως όλα ήταν έτοιμα. Άρχισαν ο ένας μετά τον 
άλλο να αρνούνται την πρόσκληση, προφασιζόμενοι διάφορες 
αφορμές. Ο ένας είπε ότι αγόρασε ένα χωράφι, και πρέπει να 

πάει να το δει, ο άλλος ότι αγόρασε πέντε ζευγάρια βόδια και πρέπει να πάει να τα 
δοκιμάσει, κι ένας τρίτος ότι παντρεύτηκε, και όλοι τους παρακαλούν τον οικοδεσπότη 
να τους συγχωρήσει για την απουσία τους. Και τότε θύμωσε ο οικοδεσπότης, μας λέει ο 
Χριστός, και έστειλε τον δούλο του να καλέσει από τους δρόμους και τις πλατείες τους 
φτωχούς, τους ανάπηρους και τους τυφλούς. Και σαν είδε ότι ακόμα υπήρχε χώρος, 
τον έστειλε ξανά, λέγοντάς του να ψάξει περισσότερο και να βρει τους ενδεείς και αν 
είναι ανάγκη να τους πείσει να έλθουν, μιας που τελικά κανένας από όσους είχαν 
αρχικά κληθεί δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο δείπνο. 
           Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χριστός παρομοιάζει τη Βασιλεία του Θεού με 
δείπνο, με τράπεζα εορταστική στην οποία καλεί τους φίλους Του και όλοι μαζί 
γεύονται την κοινωνία με το Θεό. Η σημερινή όμως παραβολή διαφέρει αρκετά από τις 
άλλες, όπου ο Κύριος τονίζει την ανάγκη της σωστής προετοιμασίας εκ μέρους μας, 
προκειμένου να συμμετάσχουμε στη Βασιλεία του Θεού. Γι αυτό και θυμόμαστε ότι δεν 
έγινε δεκτός εκείνος που δεν είχε “ένδυμα γάμου”, εκείνος δηλαδή που δεν ήταν 
κατάλληλα προετοιμασμένος. Εδώ όμως βλέπουμε να καλεί ο οικοδεσπότης τους 
φτωχούς, τους ρακένδυτους, τους ταλαιπωρημένους, χωρίς να δίνει σημασία ούτε στην 
εμφάνιση ούτε στην ενδυμασία τους. Δεν πρόκειται όμως για αντίφαση, αλλά για 
αναφορά του Χριστού σε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, σε αυτούς που έχουν 
κληθεί στη Βασιλεία Του και σε εκείνους που αγνοούν ακόμα και την ύπαρξη
 του αληθινού Θεού.  
          Οι προσκεκλημένοι της σημερινής παραβολής είναι όλοι εκείνοι που έχουν γνώση 
του Θεού, που έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο και καλούνται από το Χριστό να 
συμμετάσχουν στην αλήθεια της κοινωνίας μαζί Του. Εξέπεσαν ωστόσο, εξαιτίας του 
ασθενούς τους λογισμού και της προσκολλήσεώς τους στα υλικά και βιοτικά πράγματα. 
Αυτοί που είπαν “αγρόν ηγόρασα”είναι εκείνοι που απασχολούν τη διάνοιά τους με 
άλλες σκέψεις και κοσμοθεωρίες, παραιτούμενοι από τη μελέτη του λόγου του Θεού 
και της αληθινής Ζωής. Εκείνοι που αγόρασαν τα βόδια είναι που ασχολούνται με τις 
βιοτικές μέριμνες και καταναλώνουν σε αυτές όλο τους το ενδιαφέρον και την 
ενεργητικότητα, λησμονώντας τα πνευματικά. Και τέλος εκείνος που μόλις είχε 
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παντρευτεί, επειδή θεωρεί ότι στην συζυγική κοινωνία βρίσκεται το παν, 
αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που προτιμούν τις επίγειες απολαύσεις από τις 
επουράνιες. “Διότι ο ανθρώπινος νους που προσκολλάται στην κοσμική φιληδονία, 
γίνεται αδρανής στα πνευματικά και δεν εργάζεται πλέον τα του Θεού. Και για το λόγο 
αυτό θα είναι αμέτοχος της ουράνιας και θείας εορτής”.  
          Η Βασιλεία όμως του Θεού δεν εξαρτάται από τη θέληση ή τη διάθεση των 
ανθρώπων, αλλά από την παρουσία του Θεού, που έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει 
τον άνθρωπο και να τον ζωοποιεί. Καλεί λοιπόν τους πτωχούς τω πνεύματι, δηλαδή 
τους ταπεινούς και τους πλουτίζει με τη θεϊκή Του σοφία. Καλεί τους αναπήρους και 
τους κάνει υγιείς. Καλεί τους χωλούς και βαδίζουν τον ορθό δρόμο. Καλεί τους 
τυφλούς, ώστε να βλέπουν το φως το αληθινό [3]. Η σοφία του Θεού υπερβαίνει τις 
ανθρώπινες αδυναμίες και η Εκκλησία, όπου το πνευματικό δείπνο της Βασιλείας του 
Θεού προσφέρεται σε όλους μας κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή, είναι ο χώρος όπου ο 
άνθρωπος θεραπεύεται από κάθε πνευματική ασθένεια ή αναπηρία και 
μεταμορφώνεται σε τέκνο του Θεού.  
          Η Εκκλησία είναι η διαρκής υπενθύμιση και η διαρκής ανανέωση της 
πρόσκλησης που ο Χριστός απευθύνει σε όλους μας. Έχουμε το προνόμιο να ανήκουμε 
στους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει την αλήθεια που ο Θεός αποκάλυψε στον κόσμο 
και ως εκ τούτου ανήκουμε σε αυτούς που έχουν δεχτεί την πρόσκληση να 
συμμετάσχουμε στο δείπνο της Βασιλείας Του. Απομένει σε μας να αποδεχτούμε τούτη 
την πρόσκληση, και να μη παρασυρθούμε ούτε από ανθρώπινες κοσμοθεωρίες, ούτε 
από βιοτικές μέριμνες, ούτε από τις προσωπικές μας επιθυμίες. Απομένει σε μας να 
αποδεχτούμε την πρόσκληση του Θεού και να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε να 
αξιωθούμε να ζήσουμε και την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, που πλησιάζει, σε 
όλο της το πνευματικό μεγαλείο. 
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 του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου 

          Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: όταν καλώς και αξίως μεταλαμβάνουν το ιερό 
και πανάγιο Σώμα του Κυρίου μας, αυτό γίνεται όπλο για όσους πολεμούνται και 
επαναστροφή για όσους έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Ενδυναμώνει τους 
ασθενείς, ευφραίνει τους υγιείς, θεραπεύει τις ασθένειες, διαφυλάσσει την υγεία. 
Με τη Θεία Μετάληψη διορθωνόμαστε ευκολότερα και γινόμαστε περισσότερο 
μακρόθυμοι και υπομονετικοί στους πόνους και στις θλίψεις. Μας καθιστά 
περισσότερο θερμούς στην αγάπη, λεπτούς στη γνώση, πρόθυμους στην υπακοή, 
οξείς και γρήγορους στην ενέργεια των χαρισμάτων. Σε όσους δε δεν 
μεταλαμβάνουν συχνά συμβαίνουν τα αντίθετα, αφού δεν είναι σφραγισμένοι με 
το Τίμιο Αίμα του Κυρίου μας. Σφάζεται τότε το Πρόβατο και με το Τίμιο Αίμα Του 
σφραγίζονται η πράξη και η θεωρία, δηλαδή η έξη και η ενέργεια, οι παραστάδες 
των δικών μου θυρών, των κινήσεων του νοός. Αυτά ανοίγονται καλώς στη θεωρία 
και κλείνονται πάλι σαν θύρες από τη θεωρία των υψηλότερων και ακατάληπτων 
νοημάτων. 
          Ο θείος Κύριλλος Αλεξανδρείας λέει ότι με τη θεία Μετάληψη οι νοητοί 
κλέφτες, οι δαίμονες, δεν βρίσκουν την ψυχή μας άδεια, ώστε να μπουν σε αυτή 
μέσω των αισθήσεων. Πρέπει να εννοήσεις σαν θύρα της οικίας τις αισθήσεις. 
Μέσω αυτών εισέρχονται στην καρδιά οι εικόνες όλων των πραγμάτων και 
χύνεται σε αυτήν το άμετρο πλήθος των επιθυμιών. Ο προφήτης Ιωήλ ονομάζει 



αυτές τις αισθήσεις παράθυρα λέγοντας ότι από αυτά θα μπουν οι κλέφτες, επειδή 
δεν ήταν χτισμένα με το Τίμιο Αίμα του Χριστού. Ο Άγιος Κύριλλος λέει ακόμη 
πως με τη θεία Κοινωνία καθαριζόμαστε από κάθε ψυχική ακαθαρσία και 
λαμβάνουμε προθυμία και ζέση για τις αρετές. Το Τίμιο Αίμα του Χριστού όχι 
μόνο μας ελευθερώνει από κάθε φθορά, αλλά μας καθαρίζει και από κάθε 
ακαθαρσία που κρύβεται μέσα στην ψυχή μας. Δεν μας αφήνει να ψυχρανθούμε 
από την αμέλεια, αλλά μας κάνει ζέοντες και θερμούς στο Άγιο Πνεύμα. 
          Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επισημαίνει: τα δάκρυα και η κατάνυξη 
έχουν μεγάλη δύναμη. Πέρα όμως από όλα μαζί, η αγία Κοινωνία έχει μεγάλη 
δύναμη και ωφέλεια και από ό,τι βλέπω είσθε πολύ αμελείς σε αυτό το ζήτημα. 
Δεν προσέρχεστε στη θεία Μετάληψη. Απορώ και εξίσταμαι, γιατί σας βλέπω να 
κοινωνείτε μόνο την Κυριακή, ενώ δεν μεταλαμβάνετε αν τελείται Λειτουργία 
κάποια άλλη μέρα. Αυτά δε σας τα λέω, για να κοινωνείτε απλά και όπως έτυχε, 
δίχως προετοιμασία - ο Απόστολος γράφει να δοκιμάζει κανείς τη συνείδησή του 
και έτσι να τρέφεται από τον άγιο Άρτο και να πίνει από το θείο Ποτήριο. Όποιος 
μεταλαμβάνει ανάξια θα κατακριθεί, επειδή δε διακρίνει καλά, ώστε να 
ευλαβείται το άγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου. Μη γένοιτο. Σας λέω να 
κοινωνούμε συχνά, να καθαρίζουμε όσο μπορούμε τους εαυτούς μας με την 
επιθυμία μας και την αγάπη μας για τη θεία Κοινωνία και έτσι καθαροί να 
μεταλαμβάνουμε. 
          Βλέπεις το ανερμήνευτο χάρισμα; Όχι μόνο πέθανε για μας, αλλά προσέφερε 
ακόμη και τον Εαυτό Του στην αγία Τράπεζα για να Τον κοινωνούμε. Αν λοιπόν, 
αδελφοί μου, πράττουμε όπως μας προστάζουν οι άγιοι Πατέρες και κοινωνούμε 
συχνά, θα έχουμε συνεργό και βοηθό σε αυτήν την ολιγοχρόνια ζωή τη θεία Χάρη. 
Θα έχουμε συμβοηθούς τους αγγέλους του Θεού και ακόμη και τον ίδιο τον 
Δεσπότη των αγγέλων. Επιπλέον, θα αποδιώξουμε μακριά μας τους εχθρικούς 
δαίμονες, όπως λέει και ο θείος Χρυσόστομος (τόμος 13ος, σελ.580-583)· σαν 
λιοντάρια που αποπνέουν φωτιά, έτσι αναχωρούμε από την πνευματική εκείνη 
Τράπεζα των Μυστηρίων. Προκαλούμε φόβο στο διάβολο επειδή έχουμε μαζί μας 
ως κεφαλή τον Χριστό και την αγάπη που μας έδειξε. Αυτό το Αίμα λαμπρύνει τη 
βασιλική εικόνα της ψυχής μας, δηλαδή το νου μας, το λόγο και το πνεύμα. Αυτό 
το Αίμα γεννά κάλλος και υπερθαύμαστη ωραιότητα. Δεν αφήνει να 
απομακρυνθεί η ευγένεια και η λαμπρότητα της ψυχής, την οποία ποτίζει και 
τρέφει συνεχώς. 
          Αυτό το Αίμα, όταν μεταλαμβάνεται αξίως, καταδιώκει τους δαίμονες και 
τους απομακρύνει από εμάς, προσκαλεί όμως τους αγγέλους και τον Δεσπότη των 
αγγέλων. Αυτό συμβαίνει, επειδή οι δαίμονες φεύγουν από όπου δουν το Αίμα το 
Δεσποτικό, ενώ οι άγγελοι συντρέχουν και βοηθούν. Αυτό το Αίμα είναι η σωτηρία 
των ψυχών μας. Με αυτό χαίρεται η ψυχή, με αυτό καλλωπίζεται, με αυτό 
θερμαίνεται. Αυτό το Αίμα κάνει το νου μας περισσότερο λαμπρό και από τη 
φωτιά και την ψυχή μας πιο ωραία από το χρυσάφι. Όσοι μεταλαμβάνουν αυτό το 
Σώμα στέκονται μαζί με τους αγγέλους, αρχαγέλλους και τις άνω δυνάμεις, επειδή 
είναι ενδεδυμένοι με το φόρεμα το βασιλικό και έχουν μαζί τους πνευματικά όπλα. 
Ακόμη, όμως, δε σας είπα το μεγαλύτερο χάρισμα · όσοι μεταλαμβάνουν φορούν 
τον ίδιο τον Βασιλέα. 
          Ακούτε αδελφοί μου τι συμφορές παθαίνουν όσοι δεν μεταλαμβάνουν συχνά 
και απομακρύνονται από τα Μυστήρια; Ακούτε ότι δαιμονίζονται ή και 
μεταμορφώνονται σε κάποιο είδος αλόγων ζώων όπως τα παλιά χρόνια ο βασιλιάς 
Ναβουχοδονόσορας μεταμορφώθηκε σε βόδι; Και δίκαια υποφέρουν, διότι ενώ 
μπορούν να γίνουν από άνθρωποι θεοί κατά χάρη με τη συνεχή θεία Κοινωνία, δεν 
το θέλουν. Απομακρυνόμενοι όμως από τη θεία Μετάληψη χάνουν και την 



ανθρώπινη μορφή που έχουν, μετασχηματίζονται σε άλογα ζώα και παραδίνονται 
στην εξουσία του Σατανά, όπως λέει και ο ψαλμωδός «Ω Κύριε, ιδού, χάνονται 
εντελώς εκείνοι που απομακρύνονται από την Χάρη Σου» (Ψαλμός ΟΒ 27). 
          Μάλλον πρέπει να πω, ότι αν αιφνιδίως έρθει ο θάνατος σε εκείνους που 
αργοπορούν να μεταλάβουν και τους βρει ανέτοιμους χωρίς τη θεία Μετάληψη, τι 
άραγε θα γίνουν οι ταλαίπωροι; Πώς θα μπορέσουν να διέλθουν με ελευθερία 
τους τελωνάρχες δαίμονες του αέρος; Ποιο φόβο και τρόμο θα δοκιμάσει η ψυχή 
τους ενώ μπορούσαν να ελευθερωθούν από όλα αυτά με τη συχνή Κοινωνία, όπως 
έχει πει ο θείος Χρυσόστομος; Έλεος, Θεέ μου. 
          Όσοι μεταλαμβάνουν με καθαρά συνείδηση λίγο πριν το θάνατό τους τα 
άχραντα Μυστήρια, όταν πια εξέλθει η ψυχή τους, λόγω της χάρης της θείας 
Κοινωνίας, τους περικυκλώνουν οι άγγελοι και τους αναβιβάζουν στον ουρανό. 
Και συ αδελφέ μου, δε γνωρίζεις πότε θα έρθει ο θάνατος, σήμερα ή αύριο ή αυτή 
την ώρα. Πρέπει πάντοτε να είσαι κοινωνημένος και έτοιμος. Αν είναι θέλημα 
Θεού να ζήσεις ακόμα, με τη χάρη της θείας Κοινωνίας, θα περάσεις μια ζωή 
γεμάτη από χαρά, ειρήνη, αγάπη, συνοδευμένη και από όλες τις άλλες αρετές. Εάν 
πάλι είναι θέλημα Θεού να πεθάνεις, τότε με την αγία Κοινωνία θα περάσεις 
ελεύθερα από τα τελώνια των δαιμόνων που βρίσκονται στον αέρα, και θα 
κατοικήσεις με ανεκλάλητη χαρά στις αιώνιες μονές. Αφού με τη συχνή θεία 
Μετάληψη είσαι ενωμένος πάντοτε με τον γλυκύ Ιησού Χριστό, τον παντοδύναμο 
Βασιλέα, και εδώ θα ζήσεις μακάρια ζωή και όταν πεθάνεις, οι δαίμονες θα 
φύγουν μακριά σου αστραπιαία, ενώ οι άγιοι άγγελοι θα σου ανοίξουν την 
ουράνια είσοδο και θα σε πέμψουν με συνοδεία ως το θρόνο της μακαρίας 
Τριάδος. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

17 
Δεκεμβρίου 

Τρίτη 

7- 8:30 π.μ   Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίου Διονυσίου 
επισκόπου Αιγίνης του εν Ζακύνθω. Θα τεθεί σε προσκύνηση 
Ιερά Εμβάδα του Αγίου. 
8:30 π.μ.  Ιερό Προσκύνημα στις Ιερές Μονές: Αγίου 
Ιωάννου Προδρόμου Καρέα, Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 
Υμηττού και Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης. 

18 
Δεκεμβρίου 

Τετάρτη 
5 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση στον Άγιο Διονύσιο. 
6 μ.μ. Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης εκ του πρωτοτύπου.  
Πανοσιολογιώτατος Αρχ. π. Σάββας Δαμασκηνός. 

20 
Δεκεμβρίου 

Παρασκευή 
7- 9:30 π.μ   Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίου Ιγνατίου του 
Θεοφόρου. Θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου 
του Αγίου Ιγνατίου.  

21 
Δεκεμβρίου 

Σάββατο 
7- 9:00 π.μ   Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Θεία Κοινωνία 
κατ’οίκον ασθενών. 


