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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
«Ύπαγε, καί ώς έπίστευσας γενηθήτω σοί»
Μια συγκινητική ιστορία µας περιγράφει το σηµερινό ευαγγελικό ανάγνω-σµα. Ένας
Ρωµαίος αξιωµατικός ήλθε να παρακαλέσει τον Κύριο να θερα-πεύσει το δούλο του, «ο
παίς µου βέβληται εν τη οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόµενος» (Ματθ. 8,6). Είναι
αξιόλογος και θαυµαστός ο διάλογος που διαµείφθηκε µεταξύ του εκατοντάρχου και του
Ιησού. Άς δούµε πιο αναλυτικά τα στοιχεία αυτού του θαύµατος.
Το πρόσωπο του εκατοντάρχου
Ό εκατόνταρχος προκειµένου να πλησιάσει το Χριστό κατʹ αρχήν έστειλε άλλους·
«άπέστειλεν προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων» (Λουκ. 7,3). Μετά αφού άνοιξε
κάπως το δρόµο για να πλησιάσει τον Ιησού, πήγε κι ό ίδιος προσωπικά να Τον
συναντήσει (Ματθ. 8,5). Αυτό δείχνει πώς είχε πάρει στα σοβαρά την υπόθεση της
θεραπείας του δούλου του. Αξίζει να σηµειω-θεί πώς δεν ενδιαφερόταν για κάποιο
συγγενή του, αλλά για το δούλο του. Είναι δε γνωστό ποση µηδαµινή αξία είχαν οι
δούλοι την εποχή εκείνη. Ό Ρωµαίος αξιωµατικός είχε βαθιά πίστη στο πρόσωπο του
Χριστού. Αυτήν την πίστη ήθελε να αποκαλύψει ό Θεάνθρωπος. Χωρίς να του το ζητήσει
ο έκα-τόνταρχος, ο Χριστός ζήτησε να πάει στο σπίτι του. Ό Ζιγαβηνός σηµειώνει πως ο
Κύριος «ηθέλησε την πολλήν αυτού πίστιν έκκαλυφθήναι καί τοίς άκολουθούσι», δηλ.
ήθελε την πολλή του πίστη να την αποκαλύψει και στους µα-θητές πού Τον
ακολουθούσαν. Δε θαύµασε µόνο την πίστη του ο Κύριος, αλλά την πρόβαλλε για να τον
µιµηθούν κι άλλοι. Ήθελε ακόµη ο Κύριος να ταπεινώσει και τους Ιουδαίους που
άλαζονευόντουσαν πως κατάγονται από τον Αβραάµ, ενώ παράλληλα ήθελε να δώσει
θάρρος στους εθνικούς για να Τον πλησιάσουν και να σωθούν. Επίσης ή παρατήρηση
του αξιωµατικού πως µπορεί να κάνει το δούλο του καλά χωρίς να πάει στην οικία του
δείχνει την µεγάλη του εµπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου, και όπως λέγει ένας
αρχαίος συγγραφεύς, «καί ζωής καί θανάτου είχεν ό έκατόνταρχος τον Ίησούν
εξουσιαστήν»
Η συµπεριφορά του Χριστού
Παντού ο Κύριος άκολουθούσε την προαίρεση των αιτουµένων άπʹ Εκείνον κάτι. Μέσα
στα κείµενα των Ευαγγελίων δεν Τον βλέπουµε να πίκρανε ποτέ άνθρωπο. Όποιος
πλησίαζε τον Ιησού, πάντοτε έφευγε ωφεληµέ-νος. Αρκετές φορές πραγµατοποιούσε καί
τις απλές επιθυµίες των ανθρώ-πων πού πήγαιναν κοντά Του, για να ωφεληθούν. Π.χ.
ήθελε ή αιµορροούσα γυναίκα να πιάσει το ρούχο Του και να γίνει καλά. Με τον τρόπο
αυτό της έδω-σε τη θεραπεία της. Στην περίπτωση του έκατοντάρχου όµως ξεπέρασε
κάθε όριο φιλανθρωπίας. Όχι µόνον ήθελε να τον θεραπεύσει, αλλά προθυµοποιήθηκε
να πάει καί στο σπίτι του, για να δει από κοντά τον άρρωστο δούλο. Όλα αυτά τα έκανε
για να φανεί ή πίστη κι ή αρετή των ανθρώπων πού Του ζητούσαν κάτι. Εδώ για να
λάµψει ή πίστη του έκατοντάρχου. Ό Χριστός είναι εύµήχανος και έχει ποικίλα φάρµακα
για τη σωτηρία µας. Πράγµατι µέσα στην ψυχή του αξιωµατικού είδε να υπάρχει ο
πλούτος της πίστεως, γιʹ αυτό και συγκατέβη και ταπεινώθηκε ό Κύριος και είπε πως
επιθυµεί να πάει στο σπίτι του να δει κι από κοντά τον άρρωστο δούλο.
Η δύναµη της πίστεως
Ο πιστός χριστιανός είναι βέβαιος πως και το µεγαλύτερο εµπόδιο στον πνευµατικό του
αγώνα θα εξαφανισθεί, έφʹ όσον έχει σύµµαχο το Θεό. Ό πι-στός χριστιανός δεν είναι
ευκολόπιστος, αλλ’ ούτε και άπιστος. Είναι πιστός. Η πίστη, η αγάπη και οι λοιπές

αρετές είναι βιώµατα ασυγκρίτως ανωτέρα από τα θαύµατα. Ή πίστη δεν είναι
πολυπραγµοσύνη.Ό ίδιος ο Λυτρωτής Κύ-ριος µας διαβεβαίωσε· «αµήν γαρ λέγω ύµίν,
εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, έρείτε τώ όρει τούτω µετάβηθι εντεύθεν εκεί, καί
µεταβήσεται καί ουδέν άδυνατήσει ύµίν» (Ματθ. 17,20). Ή πίστη και βουνά µετακινεί
ακόµη καί µπροστά της εξαφανίζονται όλα τα εµπόδια. Ό πιστός δεν είναι απλώς
πι-στός, αλλά βεβαιόπιστος, δηλ. έχει ακλόνητη εµπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου
µας για τον εαυτό του και για την πορεία της ζωής του. Όλα τα αναθέ-τει σʹ Αύτόν. Το
δικό µας χρέος είναι να έχουµε πίστη ζωντανή, χωρίς αµφιβο-λίες, γεµάτη από
βεβαιότητα για το Θεό και µε την ελπίδα πώς δεν θα µας εγκαταλείψει ποτέ σʹ όλα τα
συµβάντα της ζωής µας.
Άρχιµ. Ί, Δ. Φ
.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. η 5-13)
Ή δύναµη της πίστεως Τώ καιρώ έκείνω, έλθόντι τώ Ιησού εις Καπερναούµ, προσήλθεν
αύτώ Έκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν, και λέγων Κύριε, ό παις µου βέβληται έν τή
οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόµενος. Και λέγει αύτώ ό Ιησούς· Εγώ έλθών
θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο Έκατόνταρχος έφη Κύ-ριε, ουκ ειµί ικανός ίνα µου
υπό την στέγην είσέλθης αλλά µόνον είπε λόγω, και ίαθήσεται ό παίς µου. Και γαρ εγώ
άνθρωπος ειµί υπό έξουσίαν, έχων ύπ’ έµαυτόν στρατιώταςʹ και λέγω τούτω, Πορεύθητι,
και πορεύεται· και άλλω, Έρχου, και έρχεται· και τώ δούλω µου, Ποίησον τούτο, καί ποιεί.
Άκούσας δε ο Ιησούς, έθαύµασε, καί είπε τοις άκολουθούσιν, Αµήν λέγω ύµίν, ουδέ εν τώ
Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον. Λέγω δε ύµίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσµών
ήξουσι, και άνακλιθήσονται µετά Αβραάµ και Ισαάκ καί Ιακώβ εν τή βασιλεία των
ουρανών οι δε υιοί της βασιλείας έκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον έκεί έσται ό
κλαυθµός και ό βρυγµός των οδόντων. Και είπεν ό Ιησούς τώ Εκατοντάρχω, Ύπαγε, και
ως έπίστευσας γενηθήτω σοι. Και ιάθη ό παίς αυτού εν τη ώρα εκείνη.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Εκείνο τον καιρό, όταν εισήλθε ό Ιησούς στην Καπερναούµ, ήλθε προς αυτόν ένας
έκατόνταρχος, ό όποιος τον παρακαλούσε καί του έλεγε: «Κύριε, ό δούλος µου είναι
κατάκοιτος στο σπίτι, παράλυτος, και υποφέρει τροµερά». Ό Ιησούς του λέγει: «Εγώ θα
έλθω καί θα τον θεραπεύσω». Αποκρίθηκε ό έκα-τόνταρχος: «Κύριε, δεν είµαι άξιος για
να µπεις κάτω από τη στέγη µου, αλλά µόνον πες ένα λόγο καί θα θεραπευθεί ό δούλος
µου. Διότι καί εγώ, πού είµαι ένας άνθρωπος υπό την εξουσία άλλων, έχω υπό τίς
διαταγές µου στρατιώτες καί λέγω σε τούτον «Πήγαινε», καί πηγαίνει, καί στον άλλον
«’Ελα», καί έρχεται, καί στο δούλο µου, ʺΚάνε τούτοʺ καί το κάνει». Όταν άκουσε αυτά ό
Ιησούς, θαύµασε και είπε σʹ εκείνους πού τον ακολουθούσαν: «Σας βεβαιώνω ότι ούτε
στους Ισραηλίτες δεν βρήκα τόση µεγάλη πίστη. Σας λέγω, ότι πολλοί θα έλθουν από
την Ανατολή καί τη Δύση καί θα καθίσουν στο τραπέζι µαζί µε τον Άβραάµ καί τον
Ισαάκ καί τον Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών, ενώ τα παιδιά της βασιλείας θα
ριφθούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάµα καί το τρίξι-µο των δοντιών». Καί είπε ό
Ιησούς στον έκατόνταρχο: «Πήγαινε καί ας σου γίνει όπως πίστεψες». Καί
θεραπεύθηκε ο δούλος κατά την ώρα εκείνη.

