
ὉΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου, –πρέπει νὰ τὸ
ποῦμε πολλὲς φορές, ὥσπου νὰ ῥιζώσῃ

στὴν καρδιά μας– εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός. Αὐ -
τὸς εἶνε τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, ἡ ῥίζα
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Χριστός μας εἶνε Θεός.
Τὸ φωνάζει ὅλο τὸ σύμπαν, ὑλικὸ καὶ πνευ μα-
τι κό. Τὸ φωνάζουν πρὸ παντὸς τὰ θαύματα,
ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ κάνῃ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰη  -
σοῦς Χριστός, μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων.

Ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα αὐτὰ διηγεῖται τὸ ση-
μερινὸ εὐαγγέλιο.

* * *
Ὁ Χριστός, βαδίζοντας ἀπὸ πόλι σὲ πόλι κι

ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, ἔφτασε στὰ ἄκρα τοῦ Ἰσ -
ραήλ. Πέρα ἀπὸ ᾿κεῖ κατοικοῦσαν εἰδωλολά-
 τρες, οἱ κάτοικοι τῆς Τύρου καὶ τῆς Σιδῶνος.

Γιατί ὁ Χριστὸς ἔφτασε μέχρι τὰ σύνορα;
Γιὰ νὰ δείξῃ, ὅτι δὲν εἶνε Θεὸς ἑνὸς μόνο

λαοῦ, ὅπως τὸν ἤθελαν –καὶ τὸν θέλουν μέ-
χρι σήμερα– οἱ Ἑβραῖοι. Ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ
ὅ λους τοὺς λαούς, γιατὶ ὅλοι εἶνε παιδιά του.
Ἦρθε στὰ σύνορα, γιὰ νὰ βρῇ αὐτοὺς ποὺ κα  -
τοικοῦσαν καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν Ἰσραήλ· στοὺς εἰ -
δωλολάτρες, στοὺς Ἕλληνες, στὴν Εὐρώπη,
στὴν Ἀμερική, στὴν Ἀφρική, στὴν Αὐστρα λία,
στὴν ἀπέραντη Ἀσία.

Ὅταν ἔφτασε ὁ Χριστὸς ἐκεῖ, μιὰ γυναίκα
Χαναναία, ἀπ᾽ αὐτοὺς δηλαδὴ ποὺ κατοικοῦ -
σαν ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ Ἰσραήλ, ἄφησε τὴν
πατρίδα καὶ τὸ χωριό της, καὶ ἦρθε νὰ τὸν
βρῇ. Καὶ μόλις εἶδε τὸ Χριστό, ἄρχισε νὰ φω-
νάζῃ «Κύριε, ἐλέησον», νὰ λέῃ αὐτὲς τὶς δυὸ
λέξεις ποὺ κ᾿ ἐμεῖς τὶς λέμε στὴν ἐκκλησία.

Τὸ «Κύριε, ἐλέησον» τὸ λέμε πολλὲς φο -
ρὲς κατὰ τὴν ὥρα τῆς θείας λειτουργίας. Ὁ
ἱερεὺς τοῦ Ὑψίστου ζητᾷ ὡρισμένα πράγμα-
τα ἀπὸ τὸ Θεό, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶνε ἡ πηγὴ ὅλων
τῶν ἀγαθῶν. Ἐνῷ λοιπὸν ὁ ἱερεὺς παρακα-
λεῖ, οἱ ψάλτες καὶ ὅλος ὁ λαὸς λένε τὸ «Κύ-

ριε, ἐλέησον». Ἐμεῖς ὅμως αὐτὸ τὸ «Κύριε, ἐ -
λέησον» δὲν τὸ λέμε μὲ τὴν καρδιά μας. Μέσ᾽
στὴν ἐκκλησία ὁ ἕνας κοιτάει τὸ ρολόι του, ὁ
ἄλλος χασμουριέται. Τὸ κορμί μας εἶνε ἐκεῖ,
ἀλλὰ ἡ ψυχή μας εἶνε ἔξω, στὸ δρόμο, στὴν ἀ -
γορά, στὸ σπίτι, στὰ παιδιά, στὴ γυναῖκα, στὰ
χωράφια, στὰ ζῷα… Δὲν λέμε τὸ «Κύριε, ἐλέη  -
σον» μὲ δάκρυα στὰ μάτια, ὅπως ἡ Χαναναία.
Ἐκείνη τό ᾽λεγε μέσ᾽ ἀπ᾽ τὴν καρδιά της.

Τί ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Κύριο; Εἶχε ἕνα κορίτσι
ἄρρωστο· ἦταν δαιμονισμένο, εἶχε δαιμόνιο.

–Μὰ ὑπάρχουν δαιμόνια; θὰ πῇ κάποιος. 
Ὅποιος ἀμφιβάλλει, ἂς πάῃ στὴν Κεφαλο-

νιά, στὸν Ἅγιο Γεράσιμο, νὰ δῇ τί κάνουν τὰ
δαιμόνια. Μόλις θὰ μπῇ τὸ δαιμόνιο στὸν ἄν -
θρωπο, ὁ ἄνθρωπος χάνει τὰ λογικά του. Ἄλ -
λα λέει καὶ ἄλλα κάνει. Πέφτει μιὰ στὸ νερὸ -
μιὰ στὴ φωτιά, ἀφρίζει. Εἶνε θέαμα ἐλεεινό.

Ἡ μάνα αὐτὴ ὑπέφερε, καιγόταν. Ἔτρεξε
σὲ γιατρούς, ἴσως καὶ σὲ μάγους ἀκόμη. Ἀλλὰ
οἱ μάγοι κακὸ καὶ ὄχι καλὸ θὰ κάνουν· γιατὶ εἶ -
νε ὁ ἴδιος ὁ διάβολος. Καὶ ἡ Χαναναία, ἀφοῦ δὲ
βρῆκε πουθενὰ θεραπεία, κατέφυγε στὸ Χρι-
στό. Τὸν παρακαλοῦσε· Ἐλέησέ με τὴ δυστυ -
χισμένη μάνα… Γιατὶ μιὰ φορὰ ὑποφέρει τὸ
παιδί, δέκα φορὲς ὑποφέρει ἡ μάνα.

Καὶ ὁ Χριστός; Ἄκουγε δίχως νὰ δίνῃ ἀπάν -
 τησι. Ἤθελε νὰ δοκιμάσῃ τὴν πίστι τῆς γυ-
ναίκας. Οἱ μαθηταί του τὸν παρακαλοῦσαν νὰ
κάνῃ καλὰ τὸ κορίτσι, γιὰ νὰ πάψῃ ἡ μάνα νὰ
φωνάζῃ. Μὰ ἐκεῖνος δὲν τοὺς ἄκουγε. Ἐκεῖ
φάνηκε ἡ μεγάλη πίστι τῆς Χαναναίας.

Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν πα-
ρακαλοῦσε. Κ᾿ ἐκεῖνος τῆς εἶπε κάτι λόγια πο -
λὺ σκληρά, ποὺ ἂν δὲν εἶχε πίστι θά ᾿φευγε.

–Σ᾿ ἀκούω, τῆς ἀπάντησε. Ἀλλὰ δὲν εἶνε
σωστὸ νὰ πάρω τὸ ψωμὶ ποὺ εἶνε προωρισμέ -
νο γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὸ δώσω στὰ σκυλιά.

Ποιά εἶνε τὰ σκυλιά, καὶ ποιά τὰ παιδιά; Τὰ
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θαύματα ποὺ κάνω, λέει ὁ Χριστός, πρέπει νὰ
τὰ ἀπολαύσουν τὰ παιδιά. Παιδιὰ εἶνε ὁ Ἰσρα -
ηλιτικὸς λαός, ποὺ πίστευε στὸν ἀληθινὸ
Θεό. Σκυλιὰ εἶνε οἱ εἰδωλολάτρες, γιατὶ ὅπως
τὰ σκυλιὰ κάνουν ἀσχήμιες ἔτσι κι αὐτοὶ ἔκα-
ναν πράγματα ποὺ προκαλοῦσαν φρίκη.

–Ναί, Κύριε, ἀπαντᾷ ἡ Χαναναία· δὲν εἶμαι
ἄξια νὰ λέγωμαι ἄνθρωπος καὶ παιδί σου καὶ
ν᾿ ἀπολαμβάνω τὰ ἀγαθά σου. Ἕνα σκυλάκι
εἶ μαι. Ἀλλὰ στὸ σπίτι, ὅταν τὰ παιδιὰ τρῶνε
τὸ ψωμὶ καὶ τὸ φαγητό, καὶ τὸ σκυλάκι περι-
μένει νὰ πέσῃ κανένα ψίχουλο γιὰ νὰ τὸ φάῃ.
Σὲ παρακαλῶ λοιπόν, Κύριε, δός μου κ᾿ ἐμέ-
να ἕνα ψίχουλο ἀπὸ τὴ χάρι σου. Δὲν θέλω ὁ -
λόκληρο τὸ ψωμί, ἕνα ψίχουλο ζητῶ… Ὅπως
μιὰ ἀκτίνα, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ ἄπειρο, θερ-
μαί νει καὶ ζωογονεῖ τὴ γῆ, ἔτσι κ᾽ ἕνα ψίχου-
λο ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ φτάνει.

Μεγάλη ἡ ταπείνωσι τῆς Χαναναίας.
Ἐμᾶς, νὰ μᾶς ἔλεγε κάποιος σκυλιά; θὰ

φεύγαμε θυμωμένοι. Καμμιὰ φορὰ λέμε οἱ ἱε-
ροκήρυκες κάποιο λόγο αὐστηρό, κ᾿ οἱ Χρι-
στιανοὶ θυμώνουν. Ἄ, μᾶς ἔβρισε σήμε ρα, λέ-
νε· δὲν ξαναπᾶμε στὴν ἐκκλησία… Καὶ ποῦ νὰ
γίνῃ ἔλεγχος γιὰ ὅλα τὰ ἁμαρτήματα! θὰ μᾶς
σταυρώσετε… Ἀπὸ τὰ χίλια ποὺ κάνετε ἕ να
σᾶς λέμε, μ᾿ ὅλο τὸν πόνο καὶ τὴν εὐγένεια,
κ᾿ ἐσεῖς θυμώνετε καὶ μᾶς κατηγορεῖτε.

Ἐδῶ λοιπὸν ὁ Χριστὸς ὕβρισε τὴ γυναῖκα,
σκυλάκι τὴν εἶπε. Αὐτὴ ὅμως δὲ θύμωσε. Μά-
λιστα ἅρπαξε τὴν εὐκαιρία καὶ ἀπήντησε·

–Ναί, Κύριε, σκυλάκι εἶμαι· δός μου λοι πὸν
κ᾽ ἐμένα ἕνα ψίχουλο ἀπὸ τὸ τραπέζι σου.

Τότε ὁ Χριστός, ποὺ εἶδε μιὰ τέτοια πίστι,
τῆς εἶπε·

–Ὦ γυναίκα, μεγάλη εἶνε ἡ πίστι σου, «γε-
νη θήτω σοι ὡς θέλεις» (Ματθ. 15,28). Θαυμά -
ζω καὶ βραβεύω τὴν πίστι σου.

Κι ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη βγῆκαν τὰ δαιμόνια
καὶ τὸ κορίτσι της ἔγινε καλά.

* * *
Νὰ μιμηθοῦμε κ᾿ ἐμεῖς τὴν πίστι τῆς Χανα-

ναίας, ἀγαπητοί μου. Αὐτὸ μᾶς διδάσκει τὸ
σημερινὸ εὐαγγέλιο.

Ὅπως ἐκείνη ἔτσι κ᾿ ἐ μεῖς ἔχουμε βάσανα.
Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρὶς βάσανα. Ὁ ἕ -
νας ἔχει παιδὶ ἀνάπηρο, ὁ ἄλλος ἔχει παιδὶ
ἄρ ρωστο στὸ κρεβάτι, ὁ ἄλ λος ἔχει παιδὶ κα-
θυ στερημένο καὶ ἀνόητο ποὺ δὲ μαθαίνει
γράμματα. Ἄλλος ἔχει δύσκολη γυναῖκα, μὲ
σκληρὴ γλῶσσα, ποὺ τὸν πικραίνει συνεχῶς
καὶ τὸν κάνει νὰ φεύγῃ ἀπὸ τὸ σπίτι του. Ἡ
ἄλ λη ἔχει ἄντρα ἄσωτο, μέθυσο, σκληρὸ καὶ
ἀπάνθρωπο… Ἄλλος πάλι ἔχει οἰ κονομικὲς

δυσχέρειες καὶ δὲ μπορεῖ νὰ βγά λῃ τὸ ψωμὶ
τῶν παιδιῶν του. Ἄλλον τὸν κυνηγοῦν, τὸν
συκοφαντοῦν, τὸν διαβάλλουν, τὸν τρέχουν
στὰ δικαστήρια. Ἄλλος ἔχει κορίτσι καὶ δὲ
μπορεῖ νὰ τὸ παντρέψῃ. Ἄλλος ἔ χει βάσανα
μὲ τὸν ἑαυτό του· ἔχει κάποια ἀρ ρώστια. Ἄλ -
λος ἔχει δαιμόνια…

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου
δὲν εἶνε ἔξω· δὲν εἶνε οὔτε ὁ ἄντρας οὔτε ἡ
γυναί κα οὔτε τὸ παιδί. Ὁ μεγαλύτερος ἐ -
χθρὸς εἶνε μέσα· εἶνε ὁ ἑαυτός μας, ποὺ πει-
ράζεται ἀπὸ τὰ δαιμόνια.

Ἂν ὅπως ὁ γιατρὸς ἀκτινοσκοπεῖ τὸ σῶμα
ἐξετάσουμε κ᾿ ἐμεῖς βαθειὰ τὴν ψυχή μας, θὰ
δοῦμε ὅτι ἔχουμε πολλὰ δαιμόνια. Ὅλοι οἱ ἄν -
θρωποι πειράζονται ἀπὸ δαιμόνια. Ὁ ἕνας ἀ πὸ
τὸ δαιμόνιο τοῦ θυμοῦ, ὁ ἄλλος ἀ πὸ τὸ δαι-
μό νιο τῆς πορνείας ἢ τῆς μοιχείας, ἄλλος ἀ -
πὸ τὸ δαιμόνιο τῆς φιλαργυρίας καὶ πλεονε-
ξί ας… Καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ κακοῦ μας ἑαυτοῦ ὑ -
ποφέρουμε καὶ εἴμαστε σὰν δαιμονισμένοι.

Τί νὰ κάνουμε; Νὰ τρέξουμε κοντὰ στὴν
Ἐκ κλησία. Νὰ ποῦμε τὸ «Κύριε, ἐλέησον» ὅ -
πως ἡ Χαναναία. Νὰ ποῦμε πολλὲς φορὲς
«Ἐλέησέ μας, Θεέ μου, γιατὶ χανόμαστε».

Κάθονται ἀμέριμνοι, γλεντοῦν καὶ διασκε-
δά ζουν· ἢ τρέχουν γιὰ τὰ ὑλικὰ κέρδη, κ᾿ ἔ -
πει  τα μαλώνουν στὴ μοιρασιά. Δὲ βλέπουν, ὅ -
τι ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ κινδυνεύει νὰ γίνῃ
παγκόσμιος πόλεμος. Δὲ θὰ μείνῃ τίποτε,
στάχτη θὰ γίνουν ὅλα. Καὶ μετὰ θὰ δοῦμε, ποῦ
εἶνε τὰ κέρδη, οἱ ἡδονές, οἱ καυγᾶδες, οἱ πορ-
 νεῖες καὶ οἱ μοιχεῖες. Θὰ γίνῃ στάχτη ὁ πλα-
νήτης μας, γιατὶ ἁμαρτήσαμε πολὺ στὸ Θεό.

Σ᾿ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ζοῦμε, ἀ -
δελ φοί μου, νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ πλησιά-
σουμε στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ποῦμε τὸ «Κύ-
ριε, ἐλέησον».

Κύριε, ἐλέησε τὰ παιδιά μας, ποὺ ἔφυγαν
ἀπὸ τὸ δρόμο σου. Ἐλέησε τοὺς δασκάλους
καὶ καθηγητὰς στὰ σχολεῖα. Ἐλέησε τοὺς ἄρ -
χοντές μας. Ἐλέησε τὴ γῆ, τὰ χωράφια, τὰ
ζῷα. Ἐλέησε τὴν πατρίδα μας καὶ ὅλα τὰ ἔ -
θνη. Κύριε, ἐλέησέ μας.

Ἡ Χαναναία εἶπε τὸ «Κύριε, ἐλέησον» μὲ
ζεστὴ καρδιά, καὶ ὁ Χριστός μας ἔκανε τὸ θαῦ -
μα. Σ᾿ ἐμᾶς ἡ καρδιὰ εἶνε μπούζι. Κι ὅταν ἐκ -
κλησιαζόμαστε οὔτε δάκρυα οὔτε τίποτα…

Ἂς παρακαλέσουμε τὸ Θεό, νὰ μᾶς δώσῃ
συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλότητός μας. Καὶ τό-
τε ἐκεῖνος θὰ πῇ στὸν καθένα μας αὐτὸ ποὺ
εἶπε στὴ Χαναναία· «Ὦ ἄνθρωπε, μεγάλη σου
ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις»· ἀμήν.
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