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"Η πίστη της Χαναναίας." 
 

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Ιησούς Χριστός επιτε-

λεί ένα από τα αναρίθμητα θαύματα της επί γης παρουσίας και 

δράσης του. Το θαύμα όμως αυτό της θεραπείας της θυγατέρας της 

Χαναναίας γυναίκας μας δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στην 

έννοια και σημασία της πίστης. 

Η πίστη είναι η βεβαιότητα, η πεποίθηση που διαθέτει 

κάποιος άνθρωπος για κάποιο γεγονός ή κάποιο πρόσωπο, χωρίς 

να έχει ο ίδιος προσωπική εμπειρία. Χωρίς να ήταν παρών δηλαδή 

σε κάποιο γεγονός και να το είδε με τα μάτια του και να το άκουσε 

με τα αυτιά του, ή χωρίς να γνωρίσει προσωπικά κάποιο πρόσωπο, 

αλλά έχοντας ακούσει ή πληροφορηθεί από άλλους γι’ αυτό. 

Ο μοναδικός ορισμός της πίστης στην Αγία Γραφή υπάρχει 

στην Προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου: «Πίστις 

εστίν, ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομέ-

νων» (Εβρ. ια΄ 1). Αυτό σημαίνει ότι πίστη είναι η απόλυτη βεβαιό-

τητα και η ακλόνητη πεποίθηση, ότι ο πιστός θα απολαύσει στο 

μέλλον αγαθά τα οποία τώρα φαίνεται πως δεν υπάρχουν, αλλά 



τα ελπίζει, τα περιμένει να πραγματοποιηθούν και να τα απολαύ-

σει. 

Η πίστη δηλαδή είναι η θύρα μέσα από την οποία ο πιστός 

εισέρχεται σε μια ανώτερη σφαίρα, στη θεία αποκάλυψη. Ο ίδιος ο 

Θεός αποκαλύπτει στον κόσμο του την Αλήθεια, που είναι ο Ιη-

σούς Χριστός. Αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως Μεσσία, 

Σωτήρα και Λυτρωτή δεν χρειάζονται αποδείξεις αλλά είναι βέβαι-

οι ότι πρόκειται να συμβούν όλα όσα υποσχέθηκε το αδιάψευστο 

στόμα του. Για παράδειγμα ο πιστός άνθρωπος είναι βέβαιος ότι 

θα συμβεί η ανάσταση των νεκρών, η δεύτερη του Χριστού παρου-

σία, η αιώνια ζωή και βασιλεία του Θεού. Δεν έχει αποδείξεις για 

όλα αυτά αλλά είναι βέβαιος γι’ αυτά, γιατί τα διακήρυξε ο ίδιος ο 

Ιησούς Χριστός. 

Επιπλέον πίστη είναι «πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομέ-

νων». Ο πιστός άνθρωπος είναι βέβαιος ότι ο Θεός δημιούργησε 

τον κόσμο «εκ του μη όντος», ότι ο Σωτήρας Χριστός είναι πρό-

σωπο ιστορικό, που έζησε πάνω στη γη, γεννήθηκε ως άνθρωπος 

από την Παναγία Παρθένο, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθη-

κε στους Ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα κ.α. Δεν 

χρειάζεται αποδείξεις για όλα αυτά, τα πιστεύει και τα 

παραδέχεται ως πραγματικά και αληθινά. 

Σε πάρα πολλές διηγήσεις των ιερών ευαγγελίων υπάρχουν 

παραδείγματα μεγάλης πίστης, στη σημερινή όμως ευαγγελική 

περικοπή μπορούμε εύκολα να επισημάνουμε μερικά σημαντικά 

χαρακτηριστικά της χριστιανικής πίστης. 

Η Χαναναία γυναίκα πιστεύει και αποδέχεται τον Χριστό ως 

τον Μεσσία, γι’ αυτό και τον αποκαλεί «υιό Δαυίδ». Η απλή και 

λιτή ζωή του Χριστού στάθηκε εμπόδιο για τους Ιουδαίους να τον 

αναγνωρίσουν ως τον αναμενόμενο Μεσσία, γι’ αυτό γρήγορα 

απογοητεύτηκαν και δεν τον ακολούθησαν. Η Χαναναία με την 

πίστη που διαθέτει κατορθώνει να κοιτάξει πέρα από την απλότη-

τα του Χριστού, έτσι αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον απεσταλ-

μένο του Θεού, το Νικητή του θανάτου, το Λυτρωτή του κόσμου. 

Η πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας κατέχει δεσπό-

ζουσα θέση στην ορθόδοξη θεολογία. Η άρνηση της ιδιότητας αυ-



τής σημαίνει ουσιαστικά την άρνηση της θεότητας του Χριστού. Ο 

Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, που ενανθρώπησε και στο 

πρόσωπό Του εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες της Παλαιάς Δια-

θήκης. Επομένως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής 

και Σωτήρας του ανθρωπίνου γένους. 

Η πίστη της Χαναναίας παραμένει σταθερή και ακλόνητη 

παρά τη σιωπή και φαινομενική αδιαφορία του Χριστού. Η πραγ-

ματική πίστη δοκιμάζεται μεν, αλλά ποτέ δεν κάμπτεται. Γι’ αυτό 

η Χαναναία συνεχίζει να επιμένει, γιατί είναι βέβαιη ότι ο Χριστός 

είναι εκείνος που έχει τη δύναμη να εκπληρώσει την επιθυμία της. 

Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό. 

Η σταθερή και ακλόνητη πίστη είναι μεγάλη αρετή για έναν 

πιστό. Ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του θα αντιμετωπίσει θλίψεις 

και δοκιμασίες και θα ζητήσει τη βοήθεια και το έλεος του Θεού. 

Αν η πίστη του δεν είναι βαθιά και στερεωμένη, σύντομα θα απο-

γοητευτεί και ίσως και να απιστήσει. Ανεπανάληπτο παράδειγμα 

αποτελεί η περίπτωση του δίκαιου Ιώβ. Ενώ του συνέβησαν τόσες 

θλίψεις και δυστυχίες και φαινόταν ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε, 

εκείνος δεν οδηγείται στην απιστία και τη βλασφημία, αλλά στα-

θερά και ακλόνητα πιστεύει στο Θεό και ζητά το έλεός του. Γι΄ 

αυτό στο τέλος δικαιώνεται και ανταμείβεται από το Θεό. 

Η πίστη της Χαναναίας δεν είναι μόνο σταθερή και ακλόνη-

τη, αλλά συνοδεύεται και από ειλικρινή ταπείνωση. Δέχεται αδια-

μαρτύρητα την παρομοίωσή της με σκύλο, δεν αντιδρά, δεν επανα-

στατεί, αλλά απαντά με τρόπο που δείχνει την υποταγή της. Στην 

περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ταπεινολογία της 

Χαναναίας ή για αναγκαστική ταπείνωση, αλλά για ειλικρινή 

συντριβή μπροστά στη δύναμη του Θεού. 

Πολλές φορές ο εγωϊσμός οδηγεί τον άνθρωπο στην ταπει-

νολογία για να γίνει συμπαθής ή ακόμα χειρότερα για να επαινε-

θεί από τους υπολοίπους. Ο πραγματικός πιστός είναι και πραγ-

ματικά ταπεινός και αισθάνεται να είναι ο τελευταίος των ανθρώ-

πων, γεγονός που τον κάνει να ζητά με συντριβή καρδίας το έλεος 

του Θεού. 



Αυτή τη ζωντανή πίστη της Χαναναίας γυναίκας ζητά ο 

Χριστός από όλους μας. Η πίστη της γυναίκας ήταν βαθιά, ειλικρι-

νής, ακλόνητη γεμάτη από αγάπη και εμπιστοσύνη για τον Χρι-

στό. Και αυτό ήταν που τελικά την έσωσε και χάρισε στη θυγατέρα 

της τη θεραπεία. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν που πορεύεται στη ζωή 

του μέσα από θλίψεις και δοκιμασίες, δεν έχει πού αλλού να 

στηριχθεί παρά στην πίστη. Η αληθινή και ακλόνητη πίστη στον 

Σωτήρα Χριστό είναι εκείνη που βοηθά τον άνθρωπο να υπερβεί 

τις δυσκολίες της παρούσας ζωής, αλλά κατεξοχήν του δίνει τη 

δυνατότητα να γευτεί τις επαγγελίες της βασιλείας του Θεού. 

 
 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε την ποίμνη σου. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθημερινά.        7.30π.μ. Όρθρος  &  5μ.μ. Εσπερινός. 
 

Δευτέρα 30/1.        7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 

                                5μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 

Τετάρτη 1/2.         7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 

Πέμπτη  2/2.         7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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