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«Ω, γφναι, μεγάλη σου η
πίστις! Γενηθήτω σοι ως
θέλεις
α. Μία «ανατροπι» του τρίτου
αιτιματοσ τθσ Κυριακισ προςευχισ
καταγράφει
το
ςθμερινό
περιςτατικό τθσ ςυνάντθςθσ του
Κυρίου με τθ Χαναναία γυναίκα.
Αντί να γίνεται το κζλθμα του Θεοφ
ςτθ ηωι του ανκρϊπου – ό,τι
ακριβϊσ μασ δίδαξε ο Κφριοσ να
ηθτάμε ςτθν προςευχι μασ:
«γενθκιτω το κζλθμά ου» - γίνεται
το κζλθμα του ανκρϊπου από τον
Θεό: «γενθκιτω ςοι ωσ κζλεισ». Κι
είναι το περιςτατικό επίςθσ που
καταγράφει τθ μία από τισ δφο
περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ ο Κφριοσ επαίνεςε τθν πίςτθ των ανκρϊπων
– και ςτισ δφο με πρόςωπα εκτόσ του Ιςραιλ και με πρόβλθμα που δεν
ιταν άμεςα δικό τουσ (τον Ρωμαίο εκατόνταρχο που παρακαλοφςε για τον
δοφλο του, τθ Χαναναία ςιμερα που παρακαλοφςε για τθ δαιμονιςμζνθ
κόρθ τθσ) – και πραγματοποίθςε αυτό που ηθτοφςαν: «Μεγάλθ ςου θ
πίςτισ! Γενθκιτω ςοι ωσ κζλεισ». Πϊσ εξθγείται τοφτο;
β. 1. Καταρχάσ, κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ ο Κφριοσ δεν επικαλείται τον Θεό Πατζρα Σου για τθν
εκπλιρωςθ του αιτιματοσ του ανκρϊπου οφτε παραπζμπει κάπου αλλοφ.
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Ο Κδιοσ με το αρχικό Σου κζλθμα ωσ Θεόσ που είναι, επιτάςςει το γεγονόσ.
Κι είναι ςαν να βριςκόμαςτε ςτθν αρχι τθσ Δθμιουργίασ του κόςμου, όταν
ωσ άςαρκοσ Τιόσ και Λόγοσ του Θεοφ, από κοινοφ βεβαίωσ με τα άλλα
πρόςωπα τθσ Αγίασ Σριάδοσ, ζδινε τθν παρόμοια εντολι: «γενθκιτω…».
Και όπωσ τότε το αποτζλεςμα του λόγου Σου ιταν θ δθμιουργία: «και
εγζνετο…», ζτςι κι εδϊ ο λόγοσ Σου, το «γενθκιτω ςοι», φζρνει αμζςωσ
τθν ίαςθ τθσ κόρθσ τθσ γυναίκασ: «Και ιάκθ θ κυγάτθρ αυτισ από τθσ
ϊρασ εκείνθσ». 2. Θ ικανοποίθςθ του κελιματοσ τθσ γυναίκασ από τον
Κφριο – θ «ανατροπι» του «γενθκιτω το κζλθμά ου» - φαίνεται ωσ
«ιττα» του Κυρίου. Θ γυναίκα νίκθςε τον Κφριο και πιρε το ζλεόσ Σου γι’
αυτιν και τθν κόρθ τθσ. Πρόκειται για τισ «ιττεσ» του Θεοφ εκ μζρουσ του
ανκρϊπου, οι οποίεσ αποτελοφν τθ χαρά Σου και τθν επιδίωξι Σου. Δεν
υπάρχει ίςωσ μεγαλφτερθ ευφροςφνθ για τον Κφριο να βλζπει τα
δθμιουργιματά Σου να «παλεφουν» μ’ Αυτόν και να φκάνουν ςτο ςθμείο
να Σον κάμπτουν. Κι αιτία γι’ αυτό βεβαίωσ είναι, όπωσ όλοι
καταλαβαίνουμε, θ αγάπθ του Κυρίου απζναντί μασ. Με τθν πρϊτθ
αντίςταςι Σου ςτα αιτιματά μασ προκαλεί τθ φανζρωςθ του αλθκινοφ
περιεχομζνου τθσ καρδιάσ μασ, αν δθλαδι αυτό που ηθτάμε είναι όντωσ
αυτό που μασ διακατζχει, αν ςυνιςτά πράγματι τον πόνο μασ. Κι όταν
βλζπει τθν επιμονι μασ, όταν βλζπει ότι μπροςτά ς’ αυτό που ηθτάμε
κάνουμε πζρα οτιδιποτε «κουρελιάηει» τον εγωιςμό μασ, όταν βλζπει ότι
ζχουμε εξαρτιςει όλθ τθν φπαρξι μασ από Εκείνον, τότε ναι, υπακοφει ςε
εμάσ και τροποποιεί το κζλθμά Σου.
Ζτςι δεν ζγινε και με τθν περίπτωςθ του Ιακϊβ – κάτι που ιδθ ζχει
επιςθμανκεί από τουσ ερμθνευτζσ τθσ Εκκλθςίασ μασ - όταν ζφυγε από το
ςπίτι του, φοβοφμενοσ τθν οργι του αδελφοφ του Θςαφ, λόγω τθσ κλοπισ
των πρωτοτοκίων; τθν πορεία του προσ τον κείο του, κακϊσ ξάπλωςε
κάπου να κοιμθκεί, δεν μασ λζει θ Παλαιά Διακικθ ότι όλθ τθ νφκτα
«πάλεψε» με τον άγγελο του Κυρίου, τον ίδιο τον Θεό, και ςτο τζλοσ Σον
«νίκθςε»; Και θ «ιττα» του Κυρίου Σον ζκανε να δϊςει ςτον Ιακϊβ το
όνομα του «Ιςραιλ», του ιςχυροφ, αυτοφ που νίκθςε και τον Θεό. Αλλά
επίςθσ, για να κυμθκοφμε και αυτό από πολλζσ άλλεσ ακόμθ περιπτϊςεισ,
το ίδιο δεν ζγινε και όταν απεςτάλθ ο προφιτθσ Ιωνάσ να κθρφξει
μετάνοια ςτουσ ειδωλολάτρεσ Νινευίτεσ; Είχε αποφαςίςει τθν
εξολόκρευςι τουσ λόγω των αμαρτιϊν τουσ. Κι όμωσ, με τθ μετάνοια που
επζδειξαν μετά το κιρυγμα του προφιτθ, ο Κφριοσ κάμφκθκε, άλλαξε τθν
απόφαςι Σου, «νικικθκε».
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τθν προκείμενθ περίπτωςθ με τθ Χαναναία τα πράγματα παρουςιάηονται
πολφ κακαρά: ο Κφριοσ «υποκρίνεται», παίηει το ρόλο ενόσ εκνικιςτι
Ιουδαίου, και παρουςιάηεται ςκλθρόσ, χωρίσ να δίνει καμία ςθμαςία ςτθ
γυναίκα. Κι όχι μόνο δεν τθσ δίνει ςθμαςία, αλλά ςτθ ςυνζχεια και τθν
προςβάλλει, χαρακτθρίηοντάσ τθν «κυνάριον», ςκυλί του ςπιτιοφ. Με
διπλό ςκοπό: αφενόσ, όπωσ φαίνεται ζπειτα, να διδάξει τουσ μακθτζσ Σου,
οι οποίοι και αυτοί ιταν εκνικιςτζσ, δθλαδι με απολυτοποίθςθ του δικοφ
τουσ ζκνουσ και περιφρόνθςθ των άλλων εκνϊν, αφετζρου να οδθγιςει
τθ Χαναναία, μζςω τθσ ςυνεχοφσ αρνιςεϊσ Σου, ςτο ςθμείο να
αποκαλυφκεί θ μεγάλθ τθσ πίςτθ. Και ο Κφριοσ, ο Οποίοσ ωσ
καρδιογνϊςτθσ ζβλεπε το διαρκζσ ανζβαςμα τθσ πίςτεωσ τθσ γυναίκασ,
τθν επιμονι τθσ, τθν ταπείνωςι τθσ, ξεςπάει ςε εγκωμιαςμό προσ αυτιν:
«Γυναίκα, είναι μεγάλθ θ πίςτθ ςου!» 3. Ποια ςτοιχεία ςυνκζτουν τθ
μεγάλθ πίςτθ τθσ γυναίκασ; Σι μασ αποκαλφπτει το όλο περιςτατικό; (1) Θ
γυναίκα «εξιλκε από των ορίων αυτισ». Θ Χαναναία, μία ειδωλολάτριςα
δθλαδι αλλά καλοπροαίρετθ, μόλισ ακοφει ότι ο Κφριοσ προςεγγίηει τα
όρια τθσ περιοχισ τθσ, εξζρχεται από αυτά για να Σον ςυναντιςει. Κάνει
αυτό που ζκανε και ο Κδιοσ ο Κφριοσ, ο Οποίοσ και Αυτόσ «εξιλκε εισ τα
μζρθ Σφρου και ιδϊνοσ». Με άλλα λόγια θ ςυνάντθςθ του Θεοφ και του
ανκρϊπου προχποκζτει τθν ζξοδο και των δφο: ο Θεόσ εξζρχεται,
«κενϊνει Εαυτόν» – ο Κφριοσ βγαίνει ζξω από τα όρια που επιτρεπόταν
για ζναν Ιουδαίο, όπωσ βγικε και από τα όρια που «επιτρεπόταν» για τον
Θεό, δθλαδι να ζλκει ςτον κόςμο – θ γυναίκα βγαίνει να ςυναντιςει ζναν
Ιουδαίο, μολονότι ειδωλολάτριςςα. αν τθν περίπτωςθ με τον Ηακχαίο:
και ο Ηακχαίοσ ζκανε κάτι που δεν επιτρεπόταν για τθ κζςθ του, δθλαδι
να ανζβει ςε ζνα δζνδρο. Κι θ πίςτθ τθσ αυτι να πλθςιάςει τον Χριςτό
ςυμπλθρϊνεται με τθν κραυγι τθσ να τθν ελειςει ο Κφριοσ: «Ελζθςόν με
Κφριε, υιζ Δαυίδ». (2) Θ Χαναναία επιμζνει. Θ πίςτθ τθσ είναι
αποφαςιςτικι: τθν καίει το πρόβλθμα του παιδιοφ τθσ. Όχι μόνο δεν
κάμπτεται από τθν περιφρόνθςθ του Κυρίου και τα προςβλθτικά Σου
λόγια, αλλά αντικζτωσ γίνεται περιςςότερο «επικετικι»: ενϊ
ακολουκοφςε τον Κφριο και κραφγαηε, ςτθ ςυνζχεια ζρχεται μπροςτά Σου
και με βακφ ςεβαςμό, προςκυνϊντασ Σον, επιμζνει ςτο αίτθμά τθσ. Θ
πίςτθ τθσ λοιπόν μεγαλϊνει με τθν επιμονι τθσ. (3) Ο Κφριοσ, είπαμε, τθν
περιφρονεί ςτθν αρχι – ιλκα μόνον για τα «απολωλότα οίκου Ιςραιλ» -
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και ζπειτα τθν προςβάλλει – «δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί των
παιδιϊν και να το ρίξω ςτα ςκυλιά». Κι όμωσ θ Χαναναία όχι μόνον δεν
προςβάλλεται, αλλά επιτείνει ακόμθ περιςςότερο τθν προςβολι: όχι το
ψωμί, αλλά τα ψίχουλα τουλάχιςτον ασ πάρω. Θ πίςτθ τθσ, κοςμθμζνθ με
τθν επιμονι τθσ, γίνεται ζκλαμπρθ με τθν ταπείνωςι τθσ. Κι αυτό ιταν
που ικελε ο Κφριοσ. Για τον Κφριο, το ςθμείο που ο άνκρωποσ ζχει τθ
μεγάλθ πίςτθ, εκείνθ που Σον κάνει να υπακοφει ο Κδιοσ ςτον άνκρωπο,
είναι ακριβϊσ θ μεγάλθ του ταπείνωςθ. Διότι προφανϊσ ςυνιςτά το
ζδαφοσ για να μπορεί να ζλκει ςτον άνκρωπο θ χάρθ του Θεοφ και να
λειτουργεί ο άνκρωποσ ςαν τον Θεό. «Σαπεινοίσ ο Θεόσ δίδωςι χάριν». (4)
Κι ζνα ςτοιχείο τθσ μεγάλθσ αυτισ πίςτεωσ τθσ γυναίκασ, που μάλλον
ζκανε τον Κφριο να ςυγκινθκεί ιδιαίτερα, ιταν ότι βίωνε το πρόβλθμα του
παιδιοφ τθσ ςαν προςωπικό τθσ πρόβλθμα. «Ιςοπζδωςε» τον εαυτό τθσ,
ζκανε τα πάντα, διότι πιρε πάνω τθσ τον πόνο του παιδιοφ τθσ. «Ελζθςε
εμζνα, Κφριε» κραυγάηει. Όχι το παιδί μου, εμζνα. Ό,τι ζκανε ο ίδιοσ ο
Θεόσ, ο Οποίοσ πιρε επάνω Σου τισ δικζσ μασ αμαρτίεσ και τισ ζκανε δικζσ
Σου, κατά τον ίδιο ςχεδόν τρόπο και εδϊ: θ γυναίκα νιϊκει υπεφκυνθ για
τθν κατάντια τθσ κόρθσ τθσ. Κι αυτό ςθμαίνει: τότε ο άνκρωποσ δείχνει τθν
πραγματικι και μεγάλθ του πίςτθ ςτον Θεό, όταν και επιμζνει βεβαίωσ,
και ταπεινϊνεται, αλλά και αγαπά ςωςτά, προςλαμβάνοντασ τουσ άλλουσ
μζςα ςτον δικό του εαυτό. «Αγαπιςεισ τον πλθςίον ςου ωσ ςεαυτόν».γ. Θ
Χαναναία - Ιοφςτα ςτο όνομα, κατά κάποια εκκλθςιαςτικά κείμενα - ζκρινε
τθν πίςτθ του Ιςραιλ με τθ μεγάλθ τθσ πίςτθ, αλλά κρίνει και τθ δικι μασ
των Χριςτιανϊν, ενόψει μάλιςτα τθσ ειςόδου μασ ςτο ευλογθμζνο
Σριϊδιο. Διότι και εμείσ πολλζσ φορζσ ενϊπιον των προβλθμάτων μασ,
ατομικϊν,
οικογενειακϊν,
κοινωνικϊν
ακόμθ,
λιποψυχοφμε,
ολιγοπιςτοφμε, τα βάηουμε και με τον Θεό, που δεν μασ ακοφει και δεν
μασ βλζπει. Ο φόβοσ και θ αναςφάλεια ςυχνά μασ καταβάλλουν. Κι αυτό
δείχνει ακριβϊσ το ζλλειμμα τθσ πίςτεϊσ μασ. Ο Κφριοσ όμωσ περιμζνει
και από εμάσ ό,τι περίμενε από τθ Χαναναία: τθν ενεργοποίθςθ τθσ
μεγάλθσ πίςτεωσ, να δει δθλαδι τθν ουςιαςτικι πίςτθ μασ με τθν επιμονι
μασ, τθν ταπείνωςι μασ, τθν αγάπθ μασ. Σότε μασ δίνει τθ χάρθ να
γινόμαςτε και εμείσ παντοδφναμοι: ό,τι ηθτάμε να γίνεται. υνικωσ όμωσ
εμείσ κζλουμε τα μεγάλα: τθ χάρθ του Θεοφ και τισ δωρεζσ Σου, αλλά με
τον λιγότερο κόπο. Αυτό όμωσ είναι θ υποκριςία και ο εγωιςμόσ μασ.

