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Την προηγούμενη Κυριακή ο Χριστός συνάντησε 
έναν αρχιτελώνη, ένα μικροκαμωμένο άνθρωπο, που 
μεταστράφηκε σε γίγαντα της μετάνοιας. Σήμερα συναντά 

μια εθνική γυναίκα, που αποδείχθηκε θησαυρός εμπιστοσύνης στο 
Χριστό.

Το περιστατικό

Από τη Γεννησαρέτ (όπου ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές του 
για την εσωτερική και εξωτερική καθαρότητα) κινήθηκε προς τα 
βόρεια σύνορα της Γαλιλαίας, προς τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. 
Εκεί όντας ο Κύριος, γυναίκα Χαναναία βγήκε έξω από τα όρια 
της πατρίδας της και του φώναζε δυνατά: «Ελέησέ με, Κύριε, 
Υιέ του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου βασανίζεται από το δαιμόνιο». 
Αυτός δεν της απαντούσε λέξη. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές 
του και τον παρακαλούσαν: «Διώξε την, γιατί μας ακολουθεί 
και φωνάζει». Ο Ιησούς είπε: «Έχω αποσταλεί μόνο για τους 
πλανεμένους Ισραηλίτες». Εκείνη όμως ήλθε και τον προσκύνησε 
λέγοντας. «Κύριε, βοήθησέ με». Ο Κύριος της αποκρίθηκε. «Δεν 
είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των τέκνων και να το πετάξει 
στα σκυλιά». «Ναι Κύριε», είπε εκείνη «αλλά και τα σκυλιά τρώνε 
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από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». 
Τότε ο Ιησούς τής απάντησε: «Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα! 
Ας γίνει όπως το θέλεις». Και από κείνη την ώρα γιατρεύτηκε η 
θυγατέρα της.

Η συνάφεια 

α. Της περικοπής προηγείται η επίθεση που δέχτηκε ο 
Χριστός από τους μόνιμους κατασκόπους του, Φαρισαίους και 
Γραμματείς (Μκ 7, 1-23. Μθ 15, 1-20). Ο λόγος ήταν ότι δεν διδάσκει 
τους μαθητές του να σέβονται την προφορική παράδοση των 
πρεσβυτέρων, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ήταν ισχυρότερη και 
από τον γραπτό Μωσαϊκό νόμο, π.χ. να νίβουν τα χέρια τους πριν 
από το φαγητό. Η παράλειψη αυτή θεωρούνταν ίση με τη μοιχεία 
και άξια θανάτου.

β. Η επίθεση, που δέχτηκε ο Χριστός, ήταν η αιτία να πει για 
το έθνος τους τον καυστικό λόγο του Ησαΐα: «αυτός ο λαός με τα 
χείλη με τιμάει, η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου». 
(7,6-7)

Το προσωπείο του Χριστού και το πρόσωπο της 
Χαναναίας

Έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές προχωρούμε στην 
κατανόησητης συμπεριφοράς της μάννας από τη μια και του 
Χριστού απ’την άλλη, των δύο προσώπων ανάμεσα στα οποία 
διαγράφονται ακραίες εκφράσεις πίστεως και φαινομενικής 
ωμότητας αντίστοιχα.

Η φήμη του Χριστού ως θεραπευτή ασθενών, και μάλιστα 
δαιμονιζόμενων, κυκλοφόρησε και εκτός Ιουδαίας, στους εθνικούς. 
Και μία μάννα εθνική, της οποίας η κόρη υπέφερε από το δαιμόνιο, 
σε μανιώδη κατάσταση, τον ακολουθούσε και φώναζε δυνατά: 
«ελέησέ με Κύριε, Υιέ του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου βασανίζεται από 
δαιμόνιο». Τον προσφωνεί δηλ. «υιό του Δαβίδ», τίτλο που του 
αρνούνταν οι Ιουδαίοι, το δε αίτημά της ήταν όχι να θεραπευτεί 
η κόρη της, αλλά να ελεηθεί η ίδια. Γιατί αυτή καταλαβαίνει το 
πρόβλημα της κόρης της και το έχει αβάσταχτο βάρος στο λογισμό 
της και στην καρδιά της. Υποβάλλει δηλ. αίτημα με επίγνωση. 
Αίτημα, που προαναγγέλλει την εν επιγνώσει νοερά προσευχή των 
αγίων ησυχαστών («Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με»), που δεν 
πρέπει να την ξεχνούμε, όπως δεν ξεχνούμε την αναπνοή μας, γιατί 
εξασφαλίζει τη διαρκή θύμηση του Χριστού και τη γλυκιά αίσθηση 
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της παρουσίας του.

Στις κραυγές της μάνας ο Ιησούς, προσποιούμενος τον 
αδιάφορο, σιωπά ασυνήθιστα. Περιμένει να φανερωθεί όλη η πίστη 
της και τα παρεπόμενά της, η ταπείνωση και η σύνεση. Αναμένει 
και την αντίδραση των μαθητών, η οποία αμέσως και εκδηλώθηκε, 
με συμπάθεια προς τη γυναίκα: «Δώσε» του λένε «την εντολή να 
φύγει», μάλλον αφού προηγουμένως θεραπεύσεις την κόρη της. 
«Γιατί μάς ακολουθεί και φωνάζει». Έχει υποχωρήσει μάλλον ο 
εθνικισμός τους μπροστά στον οίκτο για τη γυναίκα.

Ο Ιησούς, στην παρέμβαση των μαθητών, δείχνει ακαμψία, 
γιατί θέλει, με την προσποίηση, να καταλάβουν την Φαρισαϊκή 
σκληρότητα. Γι’ αυτό και απαντάει, προσποιούμενος τον γνήσιο 
Ιουδαίο εθνικιστή, ως εξής: «Ήλθα για τα χαμένα πρόβατα του 
Ισραήλ» και όχι για τους εθνικούς. Ο λόγος αυτός του Ιησού 
σίγουρα υπενθύμισε την παλιά του εντολή: «να μη κηρύξουν παρά 
στα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ» (Μκ 10,6). Δεν τους παραπέμπει 
στο οδυνηρό «ἰδού ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος» (Μθ 23,38), 
που είπε, άπελπις για την αμετανοησία των ομοεθνών του, κοντά 
στο τέλος της επί γης ζωής του.

Η γυναίκα, αναθαρρύσασα από τη παρέμβαση των μαθητών, 
πλησιάζει τον Ιησού, με αυξημένη επιμονή. Μέχρι τώρα φώναζε από 
πίσω τους. Τώρα, έρχεται και πέφτει στα πόδια του, προσκυνώντας 
τον ως Θεό. «Κύριε, βοήθει μοι» του λέει. Είναι να θαυμάσει κανείς 
την εμπιστοσύνη της στο Χριστό, το κουράγιο της, την αύξουσα 
επιμονή της. Κι ο Ιησούς, ακόμη φορώντας το προσωπείο του 
ακραίου Ιουδαίου, ώστε να οδηγήσει αυτή τη γυναίκα, και μέσα 
από παροξυσμούς, στην τέλεια και ολοκληρωμένη έκφραση της 
εμπιστοσύνης της, αρχίζει έναν σκανδαλώδη και προσβλητικό 
διάλογο μαζί της. Της λέει: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το 
ψωμί των παιδιών του και να το πετάξει στα σκυλιά». Στράφηκε, 
επί τέλους, προς την γυναίκα ο Ιησούς. Και άνοιξε το στόμα του και 
της μίλησε. Και τί της είπε; Της είπε άκρως προσβλητικά για την 
ίδια και όλους τους εθνικούς λόγια. Την αποκάλεσε σκυλί. Όπως 
αποκαλούσαν υβριστικά τους μη Εβραίους, όλοι οι ακραίοι Εβραίοι 
και οι πνευματικοί τους ηγέτες, οι Γραμματείς και Φαρισαίοι. Με 
το παράδειγμα, που χρησιμοποιεί, της ξεκαθαρίζει ότι η θεραπεία, 
που ζητάει, είναι δωρεά του Θεού. Κι’ αυτή τη δωρεά ο Θεός 
την προσφέρει μόνο στα τέκνα του, τους Ισραηλίτες και όχι στα 
σκυλιά, τους άπιστους.

Η γυναίκα δεν θίγεται από τον προσβλητικό λόγο του Χριστού. 
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Ούτε αποθαρρύνεται. Αλλά αντιστρέφει με ευφυία το παράδειγμα 
του Χριστού: «Ναι, Κύριε» του απαντάει. Έτσι είναι, «αλλά και 
τα σκυλιά», εμείς δηλ. οι εθνικοί, «τρώνε από τα ψίχουλα που 
πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Δώσε μας ψιχία. Όχι 
ψωμί.

Κάνει εντύπωση, στην κατάληξη του διαλόγου, πρώτον 
το γεγονός ότι η εθνική γυναίκα, έχοντας πελώρια αποθέματα 
ταπείνωσης, μιλάει για ψίχουλα, που πιθανώς ξέρει ότι οι Εβραίοι 
τα χρησιμοποιούσαν για να σκουπίζουν πρώτα τα χέρια τους 
και μετά τα έριχναν στα σκυλιά τους και δεύτερον ότι αποκαλεί 
κυρίους των τους Ιουδαίους. Που σημαίνει ακραία υποβάθμιση 
των εθνικών και ύψωση των Ισραηλιτών. Αλήθεια, τί μεγαλείο, τι 
θησαυρός κρύβεται στα κυνάρια, τα βδελυρά για τους Εβραίους 
πρόσωπα!

Και όταν ο κρυμμένος θησαυρός αποκαλύπτεται στην εντέλειά 
του, τότε και ο Ιησούς αποκαλύπτει το αληθινό του πρόσωπο. 
Θαυμάζει γι’ αυτό το θησαυρό. (Δύο φορές θαύμασε για την πίστη 
ο Χριστός. Στην περίπτωση του εκατόνταρχου (Μθ 8,5. Λκ 7,9) 
και στην περίπτωση της Χαναναίας. Και στις δυό επρόκειτο για 
εθνικούς. Στην πρώτη για να αφυπνίσει το λαό. Στη δεύτερη για 
να διδάξει τους μαθητές και μας). Μη θέλοντας δε να συνθλίβεται 
άλλο η μάννα ικανοποιεί το ανομολόγητο αίτημά της. Παρέχει από 
μακριά τη θεραπεία στην κόρη της.

 Το πρόσωπο του Χριστού και εμείς

Ξαναβλέποντας την περικοπή θαυμάζουμε και μεις. Με την 
ευμενή αναφορά των δύο πόλεων, της Τύρου και Σιδώνος, δυο 
πόλεων χαρακτηριστικών για την ειδωλολατρία τους (Μθ. 11,21) 
και με την προβολή της αδαμάντινης πίστης της Χαναναίας 
γυναίκας, η οποία μόνο τυπικώς ήταν ειδωλολάτρισσα, ο Ιησούς 
και οι ευαγγελιστές προσβλέπουν προς τους δώδεκα και προς 
την εκκλησία του. Θέλει από τη μία να μας ανοίξει τα μάτια για 
να κατανοήσουμε τα αδιέξοδα της συμπεριφοράς των εκάστοτε 
Φαρισαίων, πού θεωρούνταν και θεωρούνται άγιοι. Από την άλλη 
να αποκτήσουμε, σε σχέση με το Χριστό, μια διάθεση επαιτείας στα 
αιτήματά μας. Ὁ Χριστός μας λέει: γίνετε ικέτες σαν τη Χαναναία, 
ζητώντας το έλεός μου.

π. Ι. Σ


