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"Η δύναμη της πίστης. (Κυριακή Ι’ Ματθαίου)." 

Το σημερινό ευαγγέλιο περιγράφει ένα μόνο περιστατικό 
από αναρίθμητα άλλα ανάλογα. Μας λέει πώς ο Κύριος, με την 
αγάπη Του για τους ανθρώπους, έδειξε για μια ακόμα φορά τη δύ-
ναμη του καλού πάνω στο κακό.  

Το περιστατικό αυτό, του σεληνιαζόμενου παιδιού, το 
αναφέρουν κι άλλοι δυο ευαγγελιστές: ο Μάρκος (θ’ 9-17) κι ο 
Λουκάς (θ’ 37-42). Κι οι δυο τους αναφέρουν κάποιες λεπτομέρειες 
για την αρρώστια τού παιδιού. Ήταν ο μοναδικός γιος του πατέρα 
και τον κατείχε πνεύμα άλαλο. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα 
έμπαινε μέσα του, κυρίευε το παιδί κι αυτό έξαφνα κραύγαζε, 
συγκλονίζονταν με σπασμούς όλο του το σώμα, συντρίβονταν και 
έβγαζε αφρούς από το στόμα. Πολύ δύσκολα έφευγε από μέσα του. 

Τα βέλη τού πονηρού στόχευαν ταυτόχρονα τρεις στόχους: 
τον άνθρωπο, την κτίση του Θεού και τον ίδιο το Θεό. Το παιδί 
«σεληνιαζόταν». Πώς θα μπορούσε να ενοχοποιηθεί η σελήνη για 
την αρρώστια κάποιου ανθρώπου; Αν η σελήνη έχει τη δύναμη να 
προκαλέσει σ’ έναν άνθρωπο αλαλία ή παραφροσύνη, γιατί δεν το 



κάνει σε όλους; Το κακό δε βρίσκεται στη σελήνη αλλά στο πονηρό 
και ακάθαρτο πνεύμα που πλανά τον άνθρωπο, ενώ το ίδιο κρύβε-
ται. Ενοχοποιεί τη σελήνη, ώστε οι άνθρωποι να μη κατηγορήσουν 
το ίδιο. Μ’ αυτόν τον τρόπο θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο στη 
σκέψη πως όλη η κτίση του Θεού είναι κακή, πως το κακό έρχεται 
στον άνθρωπο από τη φύση κι όχι από τα πονηρά πνεύματα που 
εξέπεσαν από το Θεό. Τα θύματά τους ενεργοποιούνται στις αλλα-
γές φάσης της σελήνης, ώστε οι άνθρωποι να σκεφτούν: «Ορίστε, 
το κακό αυτό προέρχεται από τη σελήνη!» Κι αφού τη σελήνη τη 
δημιούργησε ο Θεός, σημαίνει πως το κακό προέρχεται από το Θεό. 
Έτσι πλανιούνται οι άνθρωποι από τ’ άγρια και πανούργα αυτά 
θηρία. 

Όλα όσα έκανε ο Θεός είναι καλά λίαν. Αυτό είναι πέρα για 
πέρα αληθινό. Όλη η κτίση έγινε για να υπηρετήσει τον άνθρωπο, 
να τον βοηθήσει, όχι να τον βλάψει. Οτιδήποτε είναι του Θεού, 
είναι καλό. Η πηγή βγάζει μόνο ότι περιέχει, όχι ότι θέλει. Δεν 
υπάρχει κακό στο Θεό. Πώς λοιπόν μπορεί να προκύψει κακό από 
Εκείνον, τη μοναδική πηγή του καλού; Πολλοί αδαείς κι απερίσκε-
πτοι άνθρωποι ονομάζουν μεγάλο κακό την αρρώστια. Είναι 
αλήθεια όμως πως δεν είναι κακή κάθε αρρώστια. Μερικές αρρώ-
στιες είναι έργο του πονηρού κι άλλες είναι θεραπεία του κακού. 
Κακό είναι το πονηρό πνεύμα που ενεργεί σ’ έναν παράφρονα ή 
παρανοϊκό άνθρωπο. 

Οι αρρώστιες κι οι δυστυχίες που βρήκαν πολλούς από τους 
βασιλιάδες του Ισραήλ, επειδή έπραξαν το κακό ενώπιον του 
Κυρίου (βλ. Α7 Βασ. 25, 30), ήταν συνέπεια της αμαρτίας τους. Οι 
αρρώστιες κι οι δυστυχίες όμως που επιτρέπει ο Κύριος να επισκε-
φτούν τους δίκαιους, δεν είναι έργο του πονηρού αλλά φάρμακο, 
τοσο για τους ίδιους τους δίκαιους όσο και για τους δικούς τους, 
που κατανοούν πως τα βάσανα τα στέλνει ο Θεός για το καλό 
τους. Τα βάσανα που έρχονται από τις επιθέσεις των πονηρών 
πνευμάτων στον άνθρωπο είναι συνέπεια της αμαρτίας, είναι κα-
κά. Εκείνα τα βάσανα που επιτρέπει ο Θεός, για να καθαρίσει 
τελείως τον άνθρωπο από την αμαρτία, να τον ελευθερώσει από 
την τυραννία του πονηρού και να τον φέρει κοντά Του, είναι 



καθαρκτικά. Αυτά δεν προέρχονται από το διάβολο ούτε και είναι 
από μόνα τους κακά. Προέρχονται από το Θεό και λειτουργούν για 
το καλό τού ανθρώπου. 

Ο πονηρός είναι κακός. Δρόμος του πονηρού είναι η αμαρ-
τία. Εκτός από τον πονηρό και την αμαρτία, δεν υπάρχει κανένα 
κακό. Το πονηρό πνεύμα είναι ένοχο για τα βάσανα του παιδιού 
της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, όχι η σελήνη. Αν ο Θεός με 
την αγάπη Του για τον άνθρωπο δεν περιόριζε τα πονηρά πνεύμα-
τα και δεν προστάτευε τον άνθρωπο απ’ αυτά, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα με τους αγγέλους Του, τα πονηρά πνεύματα θα εξολό-
θρευαν όλους τους ανθρώπους αστραπιαία, σωματικά και ψυχικά, 
όπως εξολοθρεύουν οι ακρίδες τους σπόρους στους αγρούς. 

Μετά το μεγάλο αυτό θαύμα της θεραπείας του παιδιού, 
αργότερα που ο Χριστός έμεινε μόνος με τους μαθητές Του, εκείνοι 
τον ρώτησαν: «διατί ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό; ο δε 
Ιησούς είπεν αυτοίς· δια την απιστίαν υμών. αμήν γαρ λέγω υμίν, 
εάν έχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω 
μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται, και ουδέν αδυνατίσει 
υμίν» (Ματθ. ιζ’ 19-20). Η ρίζα της αδυναμίας των αποστόλων 
επομένως ήταν η απιστία. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίστη, τόσο 
μεγαλύτερη κι η δύναμη. Λιγότερη πίστη, λιγότερη δύναμη. Νωρί-
τερα ο Κύριος είχε δώσει στους αποστόλους «εξουσίαν πνευμάτων 
ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον 
και μαλακίαν» (Ματθ. ι’ 1). Οι μαθητές έκαναν για κάποιο διάστη-
μα καλή χρήση αυτής της εξουσίας. Στο μέτρο όμως που εξασθέ-
νησε η πίστη τους, είτε από το φόβο των ανθρώπων είτε από υπε-
ρηφάνεια, εξασθένησε και η δύναμη που τους έδωσε. Στον Αδάμ 
είχε δοθεί εξουσία πάνω σ’ όλα τα πλάσματα. Με την παρακοή, 
την απληστία και την υπερηφάνειά του όμως, έχασε την εξουσία 
αυτή. Οι απόστολοι τώρα, από κάποιο δικό τους σφάλμα, είχαν 
χάσει τη δύναμη και την εξουσία που τους είχε δώσει ο Κύριος. Η 
χαμένη αυτή δύναμη τώρα μπορεί ν’ ανακτηθεί μόνο με πίστη, 
πίστη και περισσότερη πίστη. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση ο Κύριος έδωσε μεγάλη έμφαση στο 
θέμα της πίστης. Η πίστη μπορεί να μετακινήσει και όρη. Δεν αδυ-



νατεί τίποτα μπροστά της. Τα φοβερά φορτία για τον άνθρωπο 
είναι οι εγκόσμιες μέριμνες, οι εγκόσμιοι δεσμοί και οι αλυσίδες 
των παθών. Όταν με την βοήθεια του Κυρίου, σηκώνουμε τα βάρη 
αυτά από την ψυχή μας και τα ρίξουμε στη θάλασσα, σίγουρα έ-
χουμε μετακινήσει το μεγαλύτερο βουνό του κόσμου. 

Η νηστεία κι η προσευχή είναι οι δύο πυλώνες της πί-
στης. Με τη νηστεία καθαρίζονται τα δοχεία τού σώματος και της 
ψυχής από το ακάθαρτο περιεχόμενο των εγκόσμιων παθών και 
της κακίας τους. Με την προσευχή έλκεται το Άγιο Πνεύμα στο 
άδειο και καθαρό δοχείο κι εγκαθίσταται στον άνθρωπο η πληρό-
τητα της Πίστεως. Η Αγία μας Εκκλησία έχει από χρόνια αμνημό-
νευτα τονίσει τη δοκιμασμένη συνταγή: Η προσευχή ενισχύεται με 
τη νηστεία, η πίστη εδραιώνεται κι από τη μια (την προσευχή) κι 
από την άλλη (τη νηστεία). Κι η πίστη κάνει δυνατά τα αδύνατα. 

 

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τους ψυχικά ασθενείς αδελφούς μας. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθημερινά.       7π.μ. Όρθρος  &  6μ.μ. Εσπερινός. 
Πέμπτη  1/9.         7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
Παρασκευή  2/9. 6μ.μ. Εσπερινός. (Άγιος Νεκτάριος). 
Σάββατο 3/9.        7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.(Άγιος Νεκτάριος). 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 7.30μ.μ. στον Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου. 
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