
14 - 02 - 2021 

• Η Χαναναία της ευαγγελικής περικοπής είναι ο άνθρωπος που ζει την αληθινή πίστη, 

ταπείνωση και αγάπη. Ο Κύριος με το τεστ που της κάνει αποκαλύπτει τα χαρίσματά της, την 

ανδρεία της ψυχή. 

• Η Χαναναία δεν είναι εγκλωβισμένη σε συναισθηματισμούς που κρύβουν εγωισμό και  

φιλαυτία. Ο Κύριος την προσβάλλει και αυτή κάνει την προσβολή αίτημα προσευχής. Αυτό 

είναι αγιότητα. Εμάς λίγο μόνο να μας θίξουν, επαναστατούμε και προσπαθούμε να 

αποδείξουμε ότι αξίζουμε. 

• Αυτός που προσπαθεί να αποδείξει ότι αξίζει, δεν πιστεύει στην αξία του. Αντίθετα, αυτός 

που δεν αμύνεται πιστεύει στη βαθιά αξία του, που δεν είναι δική του αλλά του Θεού.  

• Ο παρεξηγιάρης είναι κατά βάθος εγωιστής.  

• Η Χαναναία δεν παρεξηγείται αλλά ταπεινώνεται. Την ταπεινώνει η αληθινή αγάπη που 

έχει για την κόρη της, που είναι αγάπη του Θεού και δεν τη θίγει τίποτα.  

• Αν είμαστε παρεξηγιάρηδες, όχι μόνο δεν έχουμε πνευματική ζωή, αλλά ούτε ισορροπία 

με τον εαυτό μας έχουμε. 

• Ο ταπεινός άνθρωπος δεν θίγεται, δεν προσβάλλεται, είναι αφημένος στα ελέη του Θεού 

κι έτσι αποδεικνύει ότι η αγάπη του είναι αληθινή. Αντίθετα, ο εγωιστής έχει λογισμούς, 

θυμώνει, αντιδρά, επαναστατεί, ταράσσει τους πάντες ή κλείνεται στον εαυτό του. Έτσι 

φανερώνει ότι η αγάπη του είναι εγωιστική, φίλαυτη, όχι αληθινή.  

• Να κοιτάξουμε μέσα μας και να δούμε αν έχουμε ησυχία και ανάπαυση ή αν 

καταφεύγουμε σε μεθοδεύσεις για να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας. Στην πρώτη περίπτωση 

έχουμε εμπειρία Θεού και δεν χρειαζόμαστε άμυνες, ενώ στη δεύτερη είμαστε απλώς ψυχικοί 

άνθρωποι. 

• Να έχουμε τη Χαναναία ως πρότυπό μας, για να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε και 

για να ζητούμε από τον Θεό να μας δίνει την ίδια ταπείνωση.  

• Το μόνο που μπορεί να μας βλάψει είναι η αμαρτία μας, δηλαδή η απομάκρυνσή μας από 

τον Θεό. Οι διάφορες προσβολές που δεχόμαστε είναι τα τεστ που ο Θεός επιτρέπει για να 

αξιολογούμε την πνευματική μας κατάσταση.  


