
Μὲ γάμο βασιλικό, ἀγαπητοί μου, παρομοι -
άζει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τὴ«βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 22,2). Καὶ τὴν πα-

ρο μοιάζει ἔτσι, γιὰ νὰ φανερώσῃ τὴν ἀνέκ-
φραστη χαρὰ ποὺ θὰ αἰσθανθοῦν ὅσοι θ᾿ ἀ -
ξιωθοῦν νὰ παρακαθήσουν στὴν πνευματικὴ
τράπεζα τῶν θείων γάμων.

Ὅπως δηλαδὴ σὲ ἕ να γάμο, καὶ μάλιστα
γάμο πλούσιο καὶ βασιλικό, τὰ πάντα εἶνε εὐ -
φρόσυνα καὶ ἡ χαρὰ λάμπει στὰ πρόσωπα τῆς
νύφης, τοῦ γαμ προῦ, τῶν γονέων, τῶν συγ-
γε νῶν καὶ φίλων, κατὰ παρόμοιο τρόπο κι ὅ -
ταν ἡ Ἐκκλησία, «ὡς νύμφη κεκοσμημένη τῷ
ἀνδρὶ αὐτῆς» ποὺ λέει ἡ Ἀποκάλυψις, σὰν
νύφη στολισμένη γιὰ τὸν ἄν δρα της (Ἀπ. 21,2), θὰ
τελέσῃ τοὺς γάμους της μὲ τὸν Υἱὸ τοῦ Θε-
οῦ, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν, ποὺ εἶνε
ὁ οὐράνιος Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας, καὶ θὰ ἑ -νωθῇ πλήρως καὶ αἰωνίως πλέον μὲ τὸ Θεὸ
στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τότε, ὤ τότε, τὰ
πάντα θὰ εἶνε εὐφρόσυνα καὶ ἡ χαρὰ ἀγγέ-
λων καὶ ἀνθρώπων θὰ εἶνε ἀπερίγραπτη. Τὸ
γεγονὸς αὐτό, οἱ γάμοι τῆς Ἐκκλησίας, θὰ εἶ -
νε, σὲ χαρὰ καὶ μεγαλοπρέπεια, τὸ ἀνώτεροἀ πὸ ὅλα τὰ χαρμόσυνα γεγονότα τῆς ἱστορί -
ας. Μπροστὰ σ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ μεγαλοπρεπέστε -
ροι γάμοι τοῦ πιὸ ἔνδοξου βασιλιᾶ τῆς γῆς θὰ
φαίνωνται σὰν ἕνα τιποτένιο χαλίκι μπροστὰ
σὲ ἕνα σωρὸ ἀπὸ πολύτιμους λίθους ἀ μύθη-
της ἀξίας, σὰν μιὰ σκιὰ μπροστὰ στὴν πρα -
γμα τικότητα, σὰν μιὰ σταγόνα μπροστὰ σ᾽ ἕ -
ναν ἀπέραντο ὠκεανό.

* * *Στοὺς γάμους αὐτούς, ἀγαπητοί μου, στὴ
χαρὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ὁ «βασι-λεὺς» τοῦ σύμπαντος, ὁ Θεός, κάλεσε καὶ κα-
λεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἰουδαίους καὶ ἐ -
θνικούς, ἄντρες καὶ γυναῖκες, μεγάλους καὶ
μικρούς. Τοὺς κάλεσε καὶ τοὺς καλεῖ μὲ γε-

νικὲς καὶ εἰδικὲς προσκλήσεις, καὶ μάλιστα
κατ᾿ ἐπανάληψιν. Καὶ πῶς οἱ καλεσμένοι ἀν -ταποκρίνονται; Πολλοί, ὅπως π.χ. οἱ περισσό -
τεροι ἀ πὸ τοὺς ἰουδαίους, περιφρονοῦν τὴν
πρόσκλησι· πολλοὶ ὅμως ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀ -
πὸ κάθε φυλὴ καὶ γλῶσσα, ἀπὸ κάθε αἰῶνα
καὶ ἐποχή, ἀπὸ κάθε κοινωνικὴ τάξι καὶ κατά-
στασι, δέχονται τὴν πρόσκλησι, προσέρχον -
ται στὴν Ἐκκλησία, βαπτίζονται καὶ γίνονται
Χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι. Δὲν εἶνε λίγοι· εἶνε πλῆ -
θος μεγάλο. Ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν ἔλθει καὶ πε-
ρι μένουν στὴν αἴθουσα τῶν ἀνακτόρων, πό-
τε θὰ φτάσῃ ἡ ὥρα τῆς τελέσεως τῶν γάμων,
νὰ δοῦν ἔκθαμβοι τὴ Νύμφη καὶ τὸ Νυμφίο, ν᾿
ἀκούσουν μὲ ἀγαλλίασι τὴ θεσπέσια μουσική,
καὶ νὰ παρακαθήσουν τρισευτυχισμένοι σ᾽ ἐ -
κεῖνο τὸ γαμήλιο τραπέζι, ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο δὲν θὰλείψῃ τίποτε μὰ τίποτε ἀπὸ ὅ,τι θὰ εὐ φράνῃ
τὴν καρδιὰ ὅλων τῶν συνδαιτυμό νων· γιατὶ ἐ -
κεῖ, πραγματικὰ καὶ ὄχι φανταστι κὰ ὅπως στὴν
ἀρχαία μυθολογία, θὰ ὑπάρχῃ τὸ «νέκταρ»
καὶ ἡ «ἀμβροσία». Ὅλα εἶνε ἕ  τοιμα. Λίγες στι -
γμὲς ἀπομένουν· ὅπου νά ᾽νε θὰ σημάνῃ ἡ
καμπάνα, θὰ φανῇ ὁ Νυμφίος, θ᾽ ἀ νοίξῃ ἡ πύ-
λη, θὰ περάσουν ὅλοι μέσα, καὶ θ᾿ ἀρχίσῃ ἡ
χαρμόσυνη τελετή.

Ἐκεῖ θὰ εἶνε ἡ πλήρης εὐτυχία. Εὐτυχισμέ -
να τὰ μάτια ποὺ θὰ δοῦν τὸ θέαμα τῶν γά-
μων, εὐ τυχισμέ να τὰ αὐτιὰ ποὺ θ᾽ ἀκούσουν
τὸν γλυκὺ διάλογο Νύμφης καὶ Νυμφίου!

Ἐκεῖνο ποὺ ἀπαιτεῖται βέβαια ἀ πὸ κάθε κα  -
λεσμένο εἶνε μόνο νὰ παρευρε θῇ ἐκεῖ εὐ τρε-πι σμένος, κόσμιος, καθαρός. Δὲν ταιριάζει σὲ
τέτοιο τραπέζι νὰ παρακαθήσῃ κανεὶς μὲ τὰ
ροῦχα τῆς δουλειᾶς, μὲ τὰ ῥάκη τῆς κα θημε-
ρι  νῆς βιοπάλης· ἐκεῖ θὰ φορέσῃ ὅ,τι πιὸ καλὸἔχει. Δὲν ἐννοῶ φορεσιὲς ἐξεζητημένες καὶ
τουαλέττες προκλητικές, ὅπως δυσ τυχῶς
βλέπουμε σήμερα στοὺς γάμους· ἡ περιβολὴ
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Ἔχεις ἔνδυμα γάμου;
«Ἑταῖρε (=φίλε), πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;» (Ματθ. 22,12)
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αὐ τὴ ἀντὶ νὰ τιμᾷ ἀτιμάζει τὴν εὐ πρέπεια τοῦ
ἱεροῦ μυστηρίου. Ἐννοῶ ἐμφάνισι σεμνή, ἱε-ροπρεπῆ· φροντισμένη ἀλλ᾽ ὄχι φανταχτερή,
ἐπίσημη ἀλλὰ ἀπέριττη. Μὲ καταλαβαίνετε τί
ἐννοῶ.

Ἀλλὰ τί βλέπω; Νά τώρα ὁ Βασιλεύς, προ-
τοῦ ν᾽ ἀρχίσῃ τὸ γαμήλιο τραπέζι, συνοδευό-
με νος ἀπὸ τοὺς αὐλικοὺς καὶ τοὺς ὑπασπι-
στάς του, ἔρχεται νὰ ἐπιθεωρήσῃ τὴν αἴθου-
σα ὅ που ἔχουν συγ κεντρωθῆ οἱ καλεσμένοι.
Παρατηρεῖ νὰ δῇ, ἂν ἔχουν ὅλοι «ἔνδυμα γά-μου», τὴν κατάλλη λη φορεσιὰ ποὺ ἐπιβάλλε-
ται σὲ τέτοια τελετή. Καὶ αἴφνης τὸ βλέμμα
τοῦ Ἄρχοντα ἀγριεύει, γίνεται ὀργίλο, καθὼς
πέφτει ἐπάνω σὲ ἕνα προσκεκλημένο ποὺ ὅ -
πως φαίνεται δὲν κατάλαβε ποῦ βρίσκεται.
Αὐτὸς προσ ῆλ θε στὸ τραπέζι ὅπως ἦταν κάθεμέρα· δίχως ν᾿ ἀλ λά ξῃ ροῦχο, δίχως νὰ πλυ -
θῇ, δίχως νὰ φρον τί σῃ νὰ καθαριστῇ καὶ νὰ
ἐμφανισθῇ φορώντας κάτι εὐπρεπές. Ἡ φο  -
ρεσιά του ἦταν τελείως ἀταίριαστη καὶ ἡ
ἐμφάνισί του ἐκεῖ, ἀνάμεσα στὰ λαμπροστο-
λισμένα πρόσωπα καὶ τὸ ἀστραφτερὸ περι-
βάλλον, ἦταν μιὰ παραφωνία μέσα σ᾽ ἐκείνη
τὴν ἁρμονία. Γι᾽ αὐτὸ ὁ προσκεκλημένος αὐ -
τός, ποὺ δὲν εἶχε «ἔνδυμα γάμου», ἐλέγχεται
ἀπὸ τὸν Βασιλέα γιὰ τὴν ἀναίδειά του. Τὸν
διώχνει ἔ ξω ἀπ᾽ τὰ ἀνάκτορα λέγοντάς του·
«Ἑ ταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα
γάμου;»· πῶς μπῆκες, φίλε, ἐδῶ μέσα χωρὶς
νὰ ἔχῃς ροῦχο γιὰ γάμο (ἔ.ἀ. 22,12). Κι αὐτὸς τί νὰ
πῇ· βουβαίνεται, δὲν ἔχει τί ν᾽ ἀπαντήσῃ. Καὶ
ὄχι μόνο τὸν διώχνει ἀλλὰ καὶ τὸν τιμωρεῖ, τὸν
φυλακίζει, γιατὶ προσέβαλε τὸν Ἄρχοντα. Ὤ
τὸν δύσ τυχο! Τώρα, ἐνῷ οἱ ἄλλοι, ποὺ φρόν -
τισαν νὰ ἔχουν «ἔνδυμα γάμου», θὰ πανηγυρί-
 ζουν καὶ θὰ εὐφραίνωνται, αὐτὸς θὰ στέκεται
μακριὰ καὶ θ᾿ ἀναστενάζῃ, γιατὶ ὄχι μόνο ἔχα-
σε τὴ χαρὰ ἀλλὰ καὶ κλείστηκε στὴ φυλακή.

Ποιός εἶνε, ἀγαπητοί μου, ὁ καλεσμένος
αὐ τός; καὶ ποιό εἶνε τὸ ἔνδυμα τοῦ γάμου;
Καλεσμένος εἶνε ὁ Χριστιανὸς ἐκεῖνος ποὺ ἐ -
κλήθη μὲν στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, βαπτί-
σθηκε, ἔγινε δεκτὸς στὴν Ἐκκλησία –καὶ οἱ
θύρες της ἦταν πάντα γι᾿ αὐτὸν ἀνοιχτές–,
δὲν φρόν τισε ὅμως νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ ἔνδυ-
μα τοῦ γάμου. Καὶ ἔνδυμα τοῦ γάμου ἐννοεῖ ἡ
παραβολὴ τὸν ἅγιο βίο, τὴν ἁγία ζωή, ποὺ κά-
θε βαπτισμένος πρέπει νὰ παρουσιάσῃ κα τὰ
τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
Διότι δὲν ἀρκεῖ πρὸς σωτηρίαν μόνο ἡ πίστις·
ἀπαιτεῖται καὶ ὁ βίος, ὁ ὀρθὸς καὶ καθαρὸς
καὶ ἅγιος, ποὺ θ᾿ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ πίστις εἶνε
βεβαία καὶ ἀληθινή.

Λοιπόν, ἀδελφέ μου· σὲ κάλεσε ὁ Κύριος
στοὺς γάμους; δέχθηκες τὴν πρόσκλησι; πί-
στεψες σ᾽ αὐτόν; βαπτίσθηκες; ἄνοιξαν οἱ θύ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ; σὲ
ὑ ποδέχθηκαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ μὲ τὶς τιμὲς
τοῦ τέκνου τοῦ Θεοῦ; Ἔγιναν ὅλα αὐτά; Λοι -
πὸν δόξαζε γιὰ τὶς εὐεργεσίες αὐτὲς τὸ Θεό,
ὁ ὁ ποῖ ος σ᾽ ἐσένα, ἕνα τὸ ἀλητάκι περιπλανώ-
μενο στὰ τρί στρατα τῆς ἁμαρτίας, ἔκανε τὴν
τιμὴ νὰ σὲ καλέσῃ στὰ Ἀνάκτορά του. Ἀλλὰκαὶ τίμησε τὸ Θεό· φέρε ἐνώπιόν του ἔργα
ἄξια τῆς κλήσεώς σου· προσπάθησε στὸ ἑξῆς
ὅλη ἡ ζωή σου νὰ μοιάζῃ μὲ ἕνα λαμπρὸ
ἔνδυμα, στὸ ὁ ποῖο νὰ μὴ φαίνεται εἰ δυνατὸν
καμμία κηλίδα. Καὶ ὅπως ἡ βασιλικὴ νύφη δὲν
περιμένει τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ ἑτοιμάσῃ
τὴν νυφικὴ στολή, ἀλλὰ ἑτοιμάζεται ἐγκαί-
ρως, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ κ᾽ ἐγὼ ἂς ἐργασθοῦμε νὰ κά-
νου με λαμπρὴ τὴ στολὴ τῆς ψυχῆς μας. Γι᾽
αὐτὸ ἂς προμηθευτοῦμε ὅλα τὰ νήματα τῶν
ἀρετῶν (τῆς ταπεινώσεως, τῆς ὑπομονῆς, τῆς
πραότητος, τῆς σωφροσύνης, τῆς ἐλεημοσύ-
νης, τῆς ἀγάπης) καὶ ἂς καθήσουμε στὸν ἀρ -
γαλειὸ τῆς θείας χάριτος, γιὰ νὰ ὑφάνουμε
τὸ ὕφασμα ἐκεῖνο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ κατασκευ-
ά σουμε τὸ ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας, «τὸ ἔνδυ-
μα γάμου», καὶ νὰ μὴ βρεθοῦμε τὴν ἡμέρα ἐ -
κείνη μὲ ἀκαθάρτη στολή.

* * *Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σὲ ἐποχή, κατὰ τὴν
ὁ ποία ὁ κόσμος ἔχει δώσει μεγάλη σημασία
στὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνισι, τὸν στολισμὸ τοῦ
σώματος. Οἱ πολλοὶ ἀσχολοῦνται καὶ φρον τί-
ζουν πῶς νὰ στολιστοῦν ὡραιότερα, πῶς νὰ
κά νουν μεγαλύτερη ἐντύπωσι στὸν κόσμο·
νά τί σκέπτονται πολλοὶ καὶ πολλές. Καὶ γιὰ
τὸ σκοπὸ αὐτό, τὸν ἐξωτερικὸ στολισμό, ξο-
δεύονται καθημερινῶς ἑκατομμύρια καὶ δυσ -
εκατομμύρια. Ἀλλὰ δυστυχῶς μέσα στὴν μέ-
ριμνα αὐτὴ τοῦ τί θὰ ντυθοῦμε, «τί περιβαλώ -μεθα;» (Ματθ. 6,31), λησμονήσαμε τὸ οὐράνιο ἔν -
δυμα, τὸ ἔνδυμα τῆς ἀρετῆς, τὸ ἔνδυμα τοῦ
γάμου. Γι᾿ αὐτὸ τὸ ἔνδυμα, ποὺ δὲν φθείρε-
ται ποτέ κ᾽ εἶνε ἀπαραίτητο γιὰ τὴν παράστα-
σί μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πολὺ λίγοι τώρα
ἐνδιαφέρονται!

Εἴθε μεταξὺ αὐτῶν τῶν λίγων νὰ εἴμαστε κ᾽
ἐμεῖς, γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦμε τότε σὲ δύσκολη
θέσι καὶ νὰ μὴ δοκιμάσουμε τὴν ὀδυνηρὴ ἔκ -
πληξι ποὺ αἰσθάνθηκε ὁ προσκεκλημένος τῆς
παραβολῆς ὅταν ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ Κυ ρίου
νὰ τοῦ λέῃ· «Ἑταῖρε (=φίλε), πῶς εἰσ ῆλ θες ὧ -
δε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 219/21-8-1939, σ. 91-92).Μεταγλώττισις στὴν ὁμιλουμένη σήμερα καὶ ἐλάχιστη ἀνάπτυξις 7-8-2018.

2


