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Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ 
 

 ΕΕΕΕκατόνταρχος ή Κεντυρίων, ήταν ένα μεγάλο στρατιωτικό αξίω-
μα στα χρόνια του Χριστού, ήταν ο διοικητής 100 στρατιωτών. Τότε οι 
στρατιωτικοί ήταν άνθρωποι τραχείς, οι συνθήκες της ζωής τους ήταν 
τέτοιες, οι πόλεμοι ήταν συχνοί, τα μέσα με τα οποία διεξάγονταν ήταν 
σκληρά κι αποτρόπαια. Ένας τέτοιος σκληρός άνθρωπος στην Καπερ-
ναούμ, όπου βρέθηκε ο Χριστός, τον πλησίασε και του είπε: «Κύριε, ο υ-
πηρέτης μου είναι κατάκοιτος στο σπίτι μου, παράλυτος». Κι ο Χριστός 
απήντησε: «θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». 
 ΤΤΤΤρία πράγματα πρέπει να σημειώσουμε εδώ. Πρώτα-πρώτα αυ-
τός που πλησίασε το Χριστό δεν ήταν Ισραηλίτης, ήταν αξιωματικός του 
ρωμαϊκού στρατού. Ένας εθνικός, ένας ειδωλολάτρης ξεκινάει με πίστη 
προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και του ζητάει βοήθεια. Αυτό απο-
δεικνύει πως η πίστη δεν είναι μόνο των Ιουδαίων, μόνο εκείνων που νο-
μίζουν ότι είναι κατ’ αποκλειστικότητα άνθρωποι του Θεού. Είναι ζήτη-
μα αν υπάρχουν άπιστοι άνθρωποι σήμερα κι είναι αλήθεια πως κάποιοι 
που εμείς θεωρούμε απίστους, έχουν περισσότερη πίστη από εμάς.  
 ΤΤΤΤο δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι πως ο Εκατόνταρχος 
ενδιαφέρεται ζωηρά για τον υπηρέτη του, για το δούλο του. Το θέμα της 
δουλείας ήταν μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα κι όσο λιγώτερο ξέρει κανείς τι 
είναι η Εκκλησία, τόσο περισσότερο διερωτάται, τι έκανε η Εκκλησία πάνω 
στο θέμα της δουλείας. Μα, ο Χριστός και η Εκκλησία δεν υπάρχουν για να 
λύνουν τα κοινωνικά και τα βιοποριστικά προβλήματα των ανθρώπων. Οι 
Ισραηλίτες, όταν ο Χριστός τούς τάϊσε με 5 ψωμιά και 2 ψάρια, ξεσηκώθη-
καν για να τον κάνουν βασιλιά, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη την καθημε-
ρινή τους τροφή, «αυτός μπορεί να μας ταΐζει κάθε μέρα δωρεάν», σκέφτη-
καν. Όμως ο Χριστός, τότε, έφυγε από μπροστά τους, πήγε και κρύφτηκε. 
 ΑΑΑΑργότερα, ο Παύλος είχε ένα φίλο το Φιλήμονα κι ο Φιλήμονας είχε 
ένα δούλο τον Ονήσιμο. Ο Ονήσιμος κάποτε έκλεψε χρήματα από το αφε-
ντικό του κι έφυγε. Σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να θανατωθεί. Ο Ονήσι-
μος, όμως, βρέθηκε στη Ρώμη, εκεί γνώρισε τον Παύλο στη φυλακή, πίστε-
ψε  κι  έγινε Χριστιανός. Όταν έμαθε ο Παύλος, ότι ο μαθητής του Ονήσιμος,  
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                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσελθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐ-

τῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβλη-

ται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰη-

σοῦς· Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· 

Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λό-

γῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, 

ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, 

καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 

Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν λέγω ὑ-

μῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀ-

πὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ 

Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας 

ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· Ὕπαγε, καὶ ὡς 

ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 
 
 

ήταν ο δραπέτης και κλέφτης του φίλου του, τον έστειλε πίσω με μια επι-
στολή στα χέρια, όπου του λέει: «αυτός που κάποτε σε έβλαψε σαν δούλος, 
τώρα γυρίζει σε σένα σαν αδελφός εν Χριστώ. Να τον δεχθείς, σε παρακα-
λώ, όπως θα δεχόσουν εμένα». 
 Εδώ ο Παύλος δεν καταργεί τον θεσμό της δουλείας, τον ξεπερνά όμως. 
 ΚΚΚΚαι ερχόμαστε στο τρίτο. Ο Χριστός δείχνει μία περίεργη προθυ-
μία. «Εγώ θα ρθω», λέει, «να τον θεραπεύσω». Ο Χριστός γνώριζε ποια θα 
ήταν η απάντηση του Εκατοντάρχου και ήθελε αυτή την απάντηση, ώστε να 
την ακούσουν όλοι όσοι ήταν εκεί γύρω. 
 «ΚΚΚΚύριε», του λέει ο Εκατόνταρχος, δε χρειάζεται να υποβληθείς 
στον κόπο και να ρθεις «όπως εγώ έχω εξουσία κι ό,τι λέω γίνεται, έτσι κι 
εσύ, μπορείς μόνο με ένα λόγο σου να κάνεις καλά το δούλο μου». 
 ΟΟΟΟ άνθρωπος εκείνος είχε προσαρμόσει την πίστη του στη στρατιω-
τική του πειθαρχία. Η πίστη του είχε ένα βαθμό τελειότητος. Δεν ήξερε βέ-
βαια ότι ο Χριστός ήταν Θεός, καταλάβαινε όμως πως αυτός ο άνθρωπος 
είχε μέσα του θεϊκή δύναμη, που μπορούσε να εκδηλωθεί και να επιβληθεί 
μ’ ένα του λόγο, σαν μια δική του στρατιωτική διαταγή. Δεν περίμενε και 
δεν ήθελε να πάρει από το Χριστό αρνητική απάντηση στο αίτημά του. 
 ΕΕΕΕίναι η ίδια πίστη με την οποία γονατίζουν κάποιοι άγιοι και σήμερα 
και  λένε  στο  Θεό:  «δεν  θα  σηκωθώ  από  δω  κάτω αν δεν μου δώσεις αυτό που  
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                ΤΤΤΤον καιρόν εκείνον όταν εμπήκε ο Ιησούς εις την Καπερναούμ, ήλθε προς 
αυτόν ένας εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε, «Κύριε, 
ο δούλος μου είναι κατάκοιτος εις το σπίτι, παράλυτος, και υποφέρει τρομε-
ρά». Ο Ιησούς τού λέγει, «Εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». Απεκρίθη ο 
εκατόνταρχος, «Κύριε, δεν είμαι άξιος διά να μπης κάτω από την στέγην μου, 
αλλά μόνον πες έναν λόγον και θα θεραπευθή ο δούλος μου. Διότι και εγώ, 
που είμαι ένας άνθρωπος υπό την εξουσίαν άλλων, έχω υπό τας διαταγάς μου 
στρατιώτες και λέγω εις τούτον “Πήγαινε”, και πηγαίνει και εις τον άλλον “Έ-
λα”, και έρχεται και εις τον δούλον μου, “Κάνε τούτο” και το κάνει». Όταν ά-
κουσε αυτά ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε εις εκείνους, που τον ακολουθούσαν, 
«Σας βεβαιώ ότι ούτε εις τους Ισραηλίτας δεν ευρήκα τόσον μεγάλην πίστιν. 
Σας λέγω, ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολήν και την Δύσιν και θα κα-
θήσουν εις το τραπέζι μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις 
την βασιλείαν των ουρανών, ενώ τα παιδιά της βασιλείας θα ριφθούν έξω εις 
το σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών». Και είπεν ο 
Ιησούς εις τον εκατόνταρχον, «Πήγαινε και ας σου γίνη όπως επίστεψες». Και 
εθεραπεύθηκε ο δούλος κατά την ώραν εκείνην. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

θέλω»! Κι ο Θεός τέτοιες ευκαιρίες ψάχνει για να δώσει στον άνθρωπο. 
ΌΌΌΌμως, ο Εκατόνταρχος έχει και μια άριστη ηθική αντίληψη. Τα λόγια 

του είναι μια ολιγόλογη σωστή εξομολόγηση. Δεν πάει να κρύψει τις α-
μαρτίες του, ούτε τις δικαιολογεί αλλά ομολογεί την ψυχική του κατάντια και 
ζητάει το έλεος του Θεού «δεν είμαι άξιος να μπεις στο σπίτι μου» λέει. 
 ΚΚΚΚάποτε κι ο Πέτρος είχε πει τα ίδια λόγια με τον Εκατόνταρχο. 
Τότε που με μια προσταγή του Κυρίου, έπιασε πλήθος ψάρια, ο Πέτρος έ-
πεσε στα γόνατα και είπε· «βγες από τη βάρκα μου, Κύριε, γιατί εγώ είμαι 
αμαρτωλός άνθρωπος». 
 ΚΚΚΚαι τέτοιες εξομολογήσεις αμείβονται πάντα με το παραπάνω. Στον 
Πέτρο τότε ο Ιησούς είπε: «μη φοβάσαι, από τώρα και στο εξής θα ψαρεύεις 
ανθρώπους». Και τώρα, όταν άκουσε τα λόγια του Εκατοντάρχου, θαύμασε 
και είπε σ’ εκείνους που πήγαιναν από κοντά: «σας διαβεβαιώνω πως τέτοια 
πίστη δεν βρήκα στους Ισραηλίτες. Σας λέω, λοιπόν, πως πολλοί θα ‘ρθουν 
από ανατολή και δύση και θα πάρουν θέση στη Βασιλεία των Ουρανών… ε-
νώ τα παιδιά της Βασιλείας θα πεταχτούν στο σκοτάδι της κολάσεως». 
 ΑΑΑΑυτά τα λόγια του Χριστού είναι βαριά για τους Εβραίους. Η πίστη 
του Εκατοντάρχου θα κρίνει τους Εβραίους της εποχής του Χριστού. Όλα ό-
σα   έχει   η   Εκκλησία   σήμερα   ήταν   δικά   τους,   «η   υιοθεσία,  η  δόξα,  οι  διαθήκες,  
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η νομοθεσία, η λατρεία, οι επαγγελίες, οι πατέρες, απ’ αυτούς προήλθε κι ο 
Χριστός ως άνθρωπος». Όλα αυτά, όμως, πέρασαν στην Εκκλησία, κι έμει-
ναν οι Ιουδαίοι μόνο με μια μάταιη καύχηση. Αρχαίος λαός, δυνατός λαός, 
περιούσιος λαός, λαός του Θεού, που τα λοιπά Έθνη, όμως, του πήραν τη σει-
ρά κι αυτός ακόμα δε βρήκε το δρόμο της σωτηρίας του. 
 ΕΕΕΕδώ πάντως κρύβεται ένας κίνδυνος. Το ίδιο σαν τους Ιουδαίους 
μπορεί να ξεπέσουν κι όσοι έλαβαν τη χάρη και δεν στάθηκαν άξιοι να την ε-
κτιμήσουν. Ο λεγόμενος σύγχρονος Χριστιανικός κόσμος, απέναντι στο Ευ-
αγγέλιο δεν είναι λιγώτερο υπεύθυνος από τους Ιουδαίους της εποχής του 
Χριστού. Μάλλον ο κόσμος μας είναι σε χειρότερη μοίρα. Οι Ιουδαίοι δεν πί-
στεψαν και δεν ακολούθησαν· τα έθνη πίστεψαν στο Ευαγγέλιο, κι έγιναν 
ό,τι καλό έγιναν με το Ευαγγέλιο, και τώρα, σάμπως να κουράστηκαν οι Χρι-
στιανοί να σηκώνουν το σταυρό, τον παράτησαν, τον αρνήθηκαν και ξανα-
γυρίζουν στην ειδωλολατρία. Ξαναγίνονται εθνικοί και ειδωλολάτρες. 
 ΕΕΕΕίναι σίγουρο πως κάποτε οι άγιοι δηλ. οι Χριστιανοί, θα δικάσου-
με τον κόσμο και τους αγγέλους. Σίγουρο είναι ακόμη πως τα Έθνη θα δι-
κάσουν τον Ισραήλ. 
 ΠΠΠΠρέπει να προσέξουμε όμως μη τυχόν κι ο Ισραήλ από κατηγο-
ρούμενος βρεθεί κατήγορος των Εθνών. Και μη τυχόν η πίστη μας βρεθεί 
λιγώτερη από αυτή του Εκατοντάρχου. 
 Ο Ο Ο Ο ίδιος ο Χριστός και η Εκκλησία το παραδέχεται πως το να πι-
στεύει κανείς, είναι δύσκολο πράγμα, το να μη πιστεύει, όμως, είναι θάνα-
τος. Ο Θεός βοηθός. Αμήν. 
Επισκόπου Ανθίμου Κουκουρίδη, Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως, από το 
βιβλίο «ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ"», σελ. 41-43, εκδ. Ιεράς 
Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Αλεξανδρούπολη 2014 
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1)                    ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ    ֠ 
Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.  
Σάββατο 8 Ιουλίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
2)                                                  � ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει τη 
Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά 
Μονή Οσίου Λουκά του εν Στειρίω Λειβαδιάς και στον Ιερό Ναό Ευαγγε-
λιστού Λουκά Θηβών. Επίσκεψη στο Δίστομο. Γεύμα στην Αντίκυρα. Ώρα 
αναχώρησης 7:00 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 25 €. � 
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