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1. Το Τσεκάπ της Καρδιάς 
Ανάγνωσμα: Ψαλμοί 19:2-14 

 
ΠΟ ό,τι λένε τα βιβλία, η μέση συχνότητα που χτυπά η καρδιά μας είναι 72 σφίξεις ανά λεπτό. Έτσι, η καρδιά χτυπά 100.000 
φορές την ημέρα, 38 εκατομμύρια φορές τον χρόνο, και σε ένα άτομο 75 ετών έχει χτυπήσει 2,7 δισεκατομμύρια φορές. Σε 

κατάσταση ηρεμίας, η καρδιά διακινεί περίπου 5 λίτρα αίμα το λεπτό. Ο όγκος του αίματος που διακινεί η καρδιά είναι τεράστιος. Η 
καρδιά ενός 75χρονου έχει διακινήσει περίπου 250.000 τόνους αίμα μέσα στο χρονικό διάστημα των 75 ετών. 
 Η καρδιά ‒όπως ξέρουμε‒ είναι ένα κοίλο όργανο σχήματος ανεστραμμένης πυραμίδας με την κορυφή προς τα κάτω και 
αριστερά, και την βάση προς τα πάνω. Το χρώμα της  είναι βαθύ ερυθρό, αλλά η ομοιομορφία του χρώματος διακόπτεται από 
κίτρινες ραβδώσεις οι οποίες οφείλονται στη συσσώρευση λίπους. Ο όγκος της καρδιάς ποικίλλει στα διάφορα άτομα. Συνήθως 
έχει τον όγκο μιας γροθιάς. Το βάρος της φθάνει τα 275 περίπου γραμμάρια. Η καρδιά της γυναίκας έχει διαστάσεις μικρότερες 
από του άνδρα κατά 5-10 χιλιοστά και ζυγίζει 5-10 γραμμάρια λιγότερο ‒με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει!!! 
 Στη λαϊκή γλώσσα, όταν κάποιος είναι large, άνετος, συγχωρητικός, χαμογελαστός και ανοιχτός, λέμε πως είναι 
«ανοιχτόκαρδος», «μεγαλόκαρδος», έξω-καρδιά άνθρωπος. Το αντίθετο είναι ο στενόκαρδος, ή ο άκαρδος στη χειρότερη 
περίπτωση. 
 Στη Βίβλο η έννοια της «καρδιάς» αλλάζει σύμφωνα με το πώς οι Εβραίοι εννοούσαν την καρδιά. Όταν ο Εβραίος έλεγε 
«καρδιά» εννοούσε την κρίση, τη σκέψη. Όταν έλεγε «νεφροί-νεφρά» εννοούσε τον συναισθηματικό κόσμο. Γι’ αυτό και οι σωστές 
μεταφράσεις αποδίδουν το εδ. «Ο ετάζων νεφρούς και καρδίαν»: Αυτός που διερευνά τα συναισθήματά μας και τις σκέψεις μας (Ψλ 
7:10). Όταν ο Σολομών ζήτησε «νοήμονα καρδίαν», ζητούσε ορθή κρίση για να κρίνει τον λαό του Θεού. Έτσι, όταν λέμε «άνοιξε ή 
δώσε την καρδιά σου στον Χριστό» εννοούμε με σύγχρονους όρους «άλλαξε νοοτροπία (μετάνοια), σκέψη, νου, και πάρε τον νου 
του Χριστού. Γίνε άνθρωπος που να σκέφτεται και να κρίνει όπως ο Χριστός». Αλλά αυτό μόνο με την αναγέννηση γίνεται. Η δική 
μας νοοτροπία (η καρδιά μας) είναι εκ γενετής αμαρτωλή. Εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε την καρδιά και για τα συναισθήματά μας.  
Αν, όπως έχει παρατηρηθεί, οι καρδιοπάθειες είναι η υπ’ αριθμ. 1 αιτία θνησιμότητας, πάνω κι από τους καρκίνους, αξίζει τον κόπο 
να προσέχει κανείς την καρδιά του και να κάνει συχνά τσεκάπ για την καρδιά.  
 Στα πνευματικά πράγματα, η υγεία της πνευματικής καρδιάς κατέχει κεντρική θέση, όπως και η υγεία της φυσικής καρδιάς. 
Στη Βίβλο εκατοντάδες φορές αναφέρεται η καρδιά από τη Γένεση ώς την Αποκάλυψη. Κι απ’ αυτές τις φορές λίγες είναι αυτές που 
αναφέρονται στη φυσική καρδιά. Οι περισσότερες αναφέρονται στην αγάπη μας, στην αφοσίωσή μας και στις αντιλήψεις μας τόσο 
σε σχέση με τον Θεό όσο και με τους ανθρώπους. Σήμερα «καρδιά» σημαίνει το συναίσθημα. Για το μυαλό έχουμε τον όρο «νους». 
 Στη συμμελέτη μας αυτή θα δούμε 3 σημεία: (1) την Παθολογία της Καρδιάς· (2) Ποια είναι η Υγιής Καρδιά· και (3) Πώς 
μπορούμε να διατηρήσουμε την Καρδιά μας υγιή. 
 
1.  Η Παθολογία της Καρδιάς. 
 

Τι είναι αυτό που αρρωσταίνει την καρδιά και πρέπει να το προσέξουμε; 
 Στη φυσική καρδιά οι καρδιοπάθειες έχουν αιτία τη σκλήρυνση είτε των τοιχωμάτων της καρδιάς (η καρδιά δεν μπορεί να 
διαστέλλεται και να συστέλλεται ώστε να στέλνει το αίμα στις αρτηρίες) είτε στη σκλήρυνση των αρτηριών, ώστε να μην κυκλοφορεί 
σωστά το αίμα στο σώμα.  
 Παράδειγμα χτυπητό σκλήρυνσης της καρδιάς έχουμε στη Βίβλο με την ιστορία του φαραώ της Αιγύπτου (Ραμσής Β΄ - 1303-
1213 π.Χ.) Του είχε σφηνωθεί η ιδέα ότι το αιγυπτιακό έθνος κινδύνευε από τους Εβραίους που είχαν πολλαπλασιαστεί στην 
Αίγυπτο και φαίνεται πως έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία και στην πολιτική τής τότε υπερδύναμης. Έτσι, έχουμε την 
πρώτη μορφή αντισημιτισμού στην Ιστορία. Ο φαραώ αυτός, λοιπόν, είχε ήδη διαμορφώσει μια αντιδραστική και ανηλεή διάθεση 
εναντίον του λαού του Θεού. Είχε «σκληρύνει» την καρδιά του (=αγύριστο μυαλό). Έτσι, όταν ο Μωυσής με τον Ααρών πήγαν 
επανειλημμένα και του ζήτησαν να αφήσει τον λαό να φύγει, ο Φαραώ έδειξε σκληροκαρδία: «Παρ’ όλα αυτά η καρδιά του Φαραώ 
έμεινε σκληρή (κατίσχυσεν η καρδία Φαραώ) και δεν τους άκουσε, όπως το είχε πει ο Κύριος» (Εξ 7:13) ‒κάτι που ο Κύριος το είχε 
προβλέψει! (Εξ 4:21). 
 Πολλούς μάς σοκάρει η έκφραση ότι «ο Θεός σκλήρυνε την καρδιά του φαραώ». Μα ο φαραώ δεν ήταν ο αγαθός βασιλιάς, 
που ο Θεος τού άλλαξε μυαλά. Ήταν ήδη παθιασμένος εναντίον του λαού Ισραήλ. Έτσι, ο Θεός τον άφησε (εν τη ελευθερία του) να 
πεισμώνει όλο και περισσότερο, ώσπου έφερε εναντίον του τις πληγές. Τον χτύπησε για να αποδείξει στον λαό του και στους γύρω 
λαούς ότι αυτός ήταν ο αληθινός Θεός και όχι οι ειδωλολατρικοί θεοί ή κι ο ίδιος ο φαραώ που οι Αιγύπτιοι τον λάτρευαν ως θεό. 
Όταν ο γιατρός σού λέει ν’ αποφεύγεις τα λιπαρά, το τσιγάρο κλπ. κι εσύ από αδιαφορία ή από αντίδραση πεισμώνεις, ο γιατρός 
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δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Θα παραμείνεις σκληρός εν τη ελευθερία σου. Κι ο ιερός Αυγουστίνος έλεγε ότι «ο Θεός δεν σκληραίνει 
την καρδιά του ανθρώπου με το να ενσταλάζει μέσα του κακία αλλά με το να τον αποστερεί από τη χάρη του». Η καρδιά του 
ανθρώπου γίνεται σκληρή επειδή για τους δικούς του λόγους αρνείται τον Θεό, έτσι που η χάρη και το έλεος του Θεού να μην 
μπορούν να εισδύσουν στη ζωή του. Ο άνθρωπος πρέπει να μαλακώσει πνευματικά, αν θέλει να μπει μέσα του και να κυριαρχήσει 
το Πνεύμα του Θεού.  
 Τι σημαίνει «σκληρή καρδιά» στην Καινή Διαθήκη; Το λέει ο Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους (4:17-19): «Το μυαλό 
τους (των απίστων) είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια, κι η καρδιά τους έχει 
πορωθεί. Είναι αναίσθητοι, ασελγούν αδιάντροπα, και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις». Σήμερα «σκληρή καρδιά» 
σημαίνει να έχεις αποκλείσει από τη ζωή σου τη διδαχή του Θεού, την οδηγία του, τον έλεγχό του και ευρύτερα τη χάρη του Θεού.  
 
2. Ποια είναι η Υγιής Καρδιά; 
 

Στη Βίβλο υπάρχουν πολλά εδάφια που ορίζουν ποια είναι η υγιής πνευματική καρδιά.  
 α) Η καθαρή καρδιά. Στο Κατά Ματθαίο (5:8) διαβάζουμε: «Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το 
πρόσωπο του Θεού». Η φυσική καρδιά είναι υγιής όταν είναι καθαρή από λίπη και άλλες ουσίες που παρεμποδίζουν τη λειτουργία 
της ίδιας ή του καρδιαγγειακού συστήματος. Στην Α΄ Επιστολή προς Τιμόθεον (1:5) διαβάζουμε: «Ο σκοπός αυτής της παραγγελίας 
είναι η αγάπη, που προέρχεται από καθαρή καρδιά, από αγαθή συνείδηση κι από ειλικρινή πίστη». Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, υγιής 
καρδιά είναι η «καθαρή» καρδιά, τόσο ως προς τις πράξεις όσο και ως προς τα κίνητρα. Από μια μη υγιή καρδιά προέρχονται όλες 
οι βρωμιές της αμαρτωλής ζωής: «Από την καρδιά βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, 
βλαστήμιες. Όλα αυτά κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο…» (Μτ 15:19-20). 
 β) Η ήρεμη καρδιά. Ο Σολομών στις Παροιμίες του (14:30) μας λέει ότι «Ζωή είναι για το σώμα η ήρεμη καρδιά, μα το μίσος 
είν’ αρρώστια που κατατρώει τα κόκαλα». Είναι γνωστό ότι το ίδιο συμβαίνει και με τη φυσική καρδιά. Η ηρεμία της φυσικής και 
της συναισθηματικής ζωής είναι παράγων που κρατάει σε ευεξία και τη φυσική καρδιά. Τόσο στο Λευιτικό (19:17) όσο και στην Α΄ 
Επιστολή του Ιωάννη (3:15) διαβάζουμε ότι όποιος φιλοξενεί μίσος στην καρδιά του για τον αδελφό του, είναι σαν να τον σκοτώνει. 
Πότε είναι ειρηνική η καρδιά μας; Μόνον όταν διέπεται από συγχωρητικό πνεύμα και δεν γίνεται δεξαμενή πικρίας. Κι εδώ δεν 
πρόκειται για συναισθήματα αλλά για συγκεκριμένες πράξεις που πρέπει να κάνουμε με τη δύναμη του Πνεύματος.  
 γ) Η ευγνώμονη καρδιά. Ο Δαβίδ γράφει στον Ψαλμό 28:7: «Ο Κύριος ενίσχυσή μου και προστασία μου, σ’ αυτόν έλπισε η 
καρδιά μου! Βρήκα βοήθεια κι αναγάλλιασα, με το τραγούδι μου θα τον ευχαριστήσω». Σήμερα ο κόσμος το λέει «θετική σκέψη» 
κλπ. Σημασία έχει αυτή η θετική σκέψη να είναι αποτέλεσμα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Κοίτα προς τα έξω, όχι μέσα σου. Δες 
γύρω σου τις ανάγκες του έργου του Θεού. Δόξασέ τον για τη χάρη του, για το δικαίωμα της προσευχής, για το μέτρο υγείας που 
έχεις ‒έχουμε τόσους λόγους να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό! Κάποιος ίσως αντιτείνει «μα καλά δεν ξέρει ο Θεός ότι 
είμαι ευτυχής σαν παιδί του; πρέπει και να του το λέω;» Σημασία έχει να το λέμε και να βεβαιώνουμε τον εαυτό μας μέσα στις 
αμφισβητήσεις του σατανά. Ο Θεός είναι ο χορηγός της ζωής μας και τον δοξάζω γι’ αυτό. Άρα Καθαρή Καρδιά – Ήρεμη Καρδιά – 
Ευγνώμονη Καρδιά = Καρδιά γεμάτη Αγάπη για τον Θεό και για τους άλλους. Ο Χριστός ανακεφαλαιώνει με τη Μεγάλη Εντολή στο 
Μτ 22:37-39 (πρβλ. Γαλ 5:2). Πώς ξέρουμε πως η καρδιά μας είναι υγιής; Όταν έχει μέσα της αγάπη για τον Θεό και τους 
ανθρώπους. 
 
3. Πώς θα διατηρήσω την καρδιά μου υγιή; 
 

Οι οδηγίες που δίνουν οι καρδιολόγοι για την υγιεινή της καρδιάς είναι η διατροφή και ο τρόπος ζωής. Αν η καρδιά σου είναι 
επιρρεπής κλπ. η οδηγία είναι: άλλαξε τη δίαιτά σου και άλλαξε τρόπο ζωής ‒να αθλείσαι και να μη στενοχωριέσαι. 
 Τα ίδια λέει και ο λόγος του Θεού για την πνευματική καρδιά του χριστιανού: 
 α) Πρόσεξε τι τρως. Με τι γεμίζεις την καρδιά σου; Ο Δαβίδ στον Ψαλμό 119:11 προσεύχεται στον Θεό και λέει: «Μες στην 
καρδιά μου διατηρώ τα λόγια σου για να μην αμαρτήσω απέναντί σου». Τι φιλοξενούμε μέσα μας; τα πράγματα του κόσμου ή τον 
λόγο του Θεού; Ο λόγος του Θεού πρέπει να χορταίνει την καρδιά μας. Τι θα δείξει το «ηχόγραμμα» της καρδιάς μας όταν μας 
εξετάσει ο Θεός; Με τι τρεφόμαστε; Ο Παύλος μάς δίνει ένα καταπληκτικό και θρεπτικότατο μενού για την καρδιά μας στην 
Επιστολή προς Φιλιππησίους (4:8): «Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι 
έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επαίνου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας». Αυτά είναι η τροφή της καρδιάς. 
 β) Πώς ζεις στην πράξη. Οι γιατροί σού λένε άλλαξε διατροφή (όπως είδαμε) και άλλαξε τρόπο ζωής. Όλη την Καινή Διαθήκη 
τη διακατέχει η διδασκαλία ότι «αυτό που βγαίνει προς τα έξω σου, δείχνει (ΣΕ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ βρίσκεται) την καρδιά σου». Όταν 
είσαι χριστιανός αλλά αυτό που βγαίνει προς τα έξω δεν είναι «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κλπ.» τότε η καρδιά είναι 
ελαττωματική, άρρωστη ‒δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το λέει ο Ιάκωβος (2:15-16), το λέει κι ο Παύλος στον Τιμόθεο (Α΄ Τιμ 4:7-
8). Σαν άλλος γιατρός τού λέει πώς να αρχίσει να γυμνάζεται στην ευσέβεια: «Εσύ να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια. Γιατί η 
εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί· η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και τη 
μελλοντική». 
 Είθε ο Κύριος να μας βοηθήσει ν’ ακολουθήσουμε τις οδηγίες του, έτσι που η καρδιά μας να είναι υγιής και η ζωή του διαρκής 
μέσα μας. 

**** 
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2. Το Τσεκάπ της Όρασης 
Ανάγνωσμα: Μάρκος 8:22-26 

 
ΤΗ μίνι σειρά των συμμελετών μας για το πνευματικό τσεκάπ του χριστιανού, η παρακολούθηση της πνευματικής όρασής μας 
είναι το ίδιο σημαντική όπως και η παρακολούθηση της φυσικής όρασης. Ιδιαίτερα μάλιστα, καθώς περνάει η ηλικία τόσο η 

φυσική, όσο και η πνευματική όραση αλλοιώνονται σε άλλους σε μικρότερο και σε άλλους σε μεγαλύτερο βαθμό και πρέπει να 
προσέξουμε. 
 Αφορμή για τη μελέτη μας μπορούμε να πάρουμε από ένα περίεργο περιστατικό θεραπείας της τύφλωσης από τον Χριστό. Το 
περιστατικό που αναφέρεται στον Μάρκο, δεν απαντάται στους άλλους Ευαγγελιστές, και μερικοί μάλιστα αμφισβητούν τη 
γνησιότητά του. Διάφορα, εξάλλου, έχουν λεχθεί γι’ αυτό το θαύμα. Ορισμένοι θυμούνται την αναφορά του Τάκιτου ότι κι ο 
αυτοκράτορας Βεσπασιανός έφτυσε κάποτε στα μάτια ενός τυφλού και τον θεράπευσε.  
 Άλλοι παραπέμπουν σε μια επιγραφή στην Επίδαυρο όπου διαβάζουμε ότι τα πρώτα που είδε ένας τυφλός που θεραπεύτηκε 
ήταν δέντρα να κινούνται στον ιερό τόπο. Τέλος, άλλοι σημειώνουν (ίσως δικαιολογημένα) ότι η θέση και η σειρά που ο Μάρκος 
τοποθέτησε αυτό το περιστατικό, δηλ. αμέσως μετά την επίπληξη του Ιησού προς τους μαθητές του («Παρ’ όλο που έχετε μάτια δε 
βλέπετε και παρ’ όλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε;…» - 8:14-21), ήταν σκόπιμη, γιατί θέλησε να δηλώσει ότι τα μάτια των μαθητών 
άνοιγαν προοδευτικά για να δουν τον Μεσσία. Επίσης, ήθελε να δείξει ότι όσο μεγάλη κι αν είναι η πνευματική τυφλότητα του 
ανθρώπου, ο Χριστός μπορεί ν’ ανοίξει τους ορίζοντές του.  
 Σε μια γενικότερη επίσης παρατήρηση, το περιστατικό τοποθετείται στο πλαίσιο μιας θεολογικής θεωρίας του Μάρκου, την 
οποία ορισμένοι επιστήμονες ονόμασαν «Το Μυστικό του Μεσσία» (W. Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, 1901). 
Κατ’ αυτήν τη θεωρία, ο Ιησούς ουδέποτε εμφάνισε τον εαυτό του ως Μεσσία. Ως τοιούτος πιστεύτηκε από τους μαθητές του μετά 
την ανάσταση. Ο Μάρκος εμφανίζει τον Ιησού να αποκαλύπτει τον εαυτό του ως Μεσσία αλλά όχι δημόσια και ξεκάθαρα. Το κάνει 
με τρόπο μυστικό και συγκαλυμμένο. Δεν προβάλλει τα θαύματά του, λαλεί με παραβολές ακριβώς για να συγκαλύψει το 
πραγματικό νόημα των μεσσιανικών λόγων του. Αν προσέξει κανείς, μετά το συγκεκριμένο θαύμα, είπε στον θεραπευμένο να μην 
πει τίποτε σε κανένα. Η πόλη της Βηθσαϊδά, άλλωστε, είναι ανάμεσα σ’ εκείνες που είδαν πολλά θαύματα και δεν δέχτηκαν τον 
Ιησού ως Μεσσία, όπως η Χοραζίν, σε αντίθεση με την Τύρο και τη Σιδώνα! (Μτ 11:21-22).  
 Κατά άλλους, τους περισσότερους ερευνητές, το «Μυστικό του Μεσσία» δεν αποτελεί θεολογική θεωρία του Ευαγγελιστή 
Μάρκου αλλά παιδαγωγική στάση του ίδιου του Ιησού απέναντι στους μαθητές του, και απέναντι στον λαό για να μην 
παρεξηγήσουν το νόημα της μεσσιανικότητάς του και καταφύγουν σε πολιτικά έκτροπα. Δεν μπορούσε να πει από την αρχή ποιος 
είναι αν δεν το αποδείκνυε με τη σταύρωση και την ανάστασή του. Αν τα έλεγε όλα από την αρχή, κανένας δεν θα καταλάβαινε, και 
πολλοί θα παρανοούσαν και μάλιστα επικίνδυνα.  
 Ο Ιησούς, αντίθετα, αποκάλυπτε το μυστικό της ύπαρξής του κλιμακωτά, και στον βαθμό που μπορούσε καθένας να 
καταλάβει. Αυτό άλλωστε δείχνει και το συγκεκριμένο θαύμα. Το γενικό μότο του Κυρίου ήταν ότι «παντί τω  έχοντι δοθήσεται και 
περισσευθήσεται…» Μόνο μετά την ανάσταση η Εκκλησία είχε το ιστορικό θεμέλιο για να συνδέσει τον Ιησού της πίστεως με τον 
Ιησού της Ιστορίας.  
 Όσον αφορά, τώρα, την υγιεινή της όρασης του χριστιανού, είτε του ατόμου είτε της εκκλησίας, και το πότε η πνευματική μας 
όραση είναι υγιής, παρατηρούμε με βάση το θαύμα αυτό του Κυρίου τα εξής:  
 
1. Η Υγιής Όραση δίδεται από τον Θεό. 
 

Μπήκε ο Ιησούς στη Βηθσαϊδά, και ήρθε μια ομάδα και του έφερε έναν τυφλό να βάλει τα χέρια του πάνω του για να τον κάνει 
καλά. Βηθσαϊδά στα εβρ. ή αραμ. σημαίνει «οίκος κυνηγιού» ή «οίκος ψαρέματος». Η τυφλότητα είχε αποστερήσει πολλές 
δυνατότητες της ζωής απ’ αυτό τον άνθρωπο αλλά δεν απειλούσε τη ζωή του, όσο βέβαια πρόσεχε κι αυτός. Μπορούσε να 
περπατάει, να ακούει, να μιλάει με τους άλλους, όπως όλοι οι τυφλοί. Ήταν ζωντανός και υγιής κατά τα άλλα αλλά δεν μπορούσε 
να ζήσει σ’ όλη την πληρότητά της τη ζωή του. Ήταν παρ’ όλα αυτά ζωντανός.  
 Η έλλειψη όρασης, σε μια εκκλησία δεν σημαίνει πως αυτή είναι νεκρή. Ζει και υπάρχει, κάνει συνελεύσεις, οργανώνει 
καταστατικά, προγραμματίζει τα σχέδιά της αλλά δεν βλέπει το σχέδιο του Θεού γι’ αυτήν. Δεν βλέπει πού τη θέλει ο Θεός για να 
βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο του θελήματός του. Εκκλησία δίχως όραση είναι ανάπηρη. Και χρησιμοποιεί υποκατάστατα, 
όπως υποκατάστατα υπάρχουν για τους τυφλούς. Εκπαιδευμένα σκυλιά, μπαστουνάκια, ειδική γραφή Braille, ειδικά ρολόγια κλπ. 
Όλα που προαναφέραμε για σχέδια, προγράμματα, οργανωτικά πλάνα κλπ. μπορεί να είναι τέτοια υποκατάστατα αλλά δεν είναι η 
όραση, αν ως εκκλησία και ως άτομα δεν ξέρουμε πού μας θέλει ο Θεός.  
 Ένα καλό σημείο εκκίνησης μπορεί ν’ αποτελέσει η λεγόμενη Μεγάλη Αποστολή της εκκλησίας: «Πορευθέντες μαθητεύσατε 
πάντα τα έθνη…» ή η εντολή που ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους (Γεν 1:28): «Αυξάνεσθε και πληθύνεστε και γεμίσατε την 
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γην…» Εδώ  πρέπει να διακρίνουμε: το «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη…» είναι η αποστολή μας. Το πώς θα πάμε και 
πώς θα εκπληρώσουμε την εντολή εξαρτάται από την πνευματική όρασή μας. Πώς είναι η προσωπική μας ζωή; Ίσως έχουμε 
βολευτεί μέσα σε μια καλή εκκλησία με κοινωνική ζωή, με events, με εκδηλώσεις, με προγράμματα, με χαρίσματα κλπ. 
υποκατάστατα που λέγαμε, αλλά είναι πνευματικά τυφλή και δεν ξέρει πού βαδίζει. Αν μας λείπει ο οραματισμός, είμαστε ανάπηροι 
χριστιανοί. Μόνον ο Κύριος μπορεί να μας δώσει την πνευματική μας όραση σαν άτομα και σαν εκκλησία. Έρχεται ο ίδιος και μας 
χειραγωγεί και τελικά μας δίνει το φως μας. 
 
2. Η Υγιής Όραση είναι Προσωπική.  
 

Διαβάζουμε πως ο Ιησούς πήρε τον τυφλό και τον οδήγησε ο ίδιος έξω από την πόλη, και τετ-α-τετ έφτυσε στα μάτια του και μετά 
τον άγγιξε και τον έκανε καλά. Δεν άγγιξε τους φίλους του, δεν ήταν ίσως μπροστά ούτε οι φίλοι του. Ήταν ο τυφλός και ο Ιησούς 
μόνοι.  
 Η υγιής όραση είναι ανάγκη προσωπική. Μπορεί να έχουν καλή όραση οι φίλοι μας, οι αδελφοί μας, οι πρεσβύτεροι στην 
εκκλησία αλλά αν δεν έχουμε εμείς την όρασή μας, θα δημιουργούμε προβλήματα στην εκκλησία, και προσκόμματα στην πορεία 
της. Πολλές εκκλησίες υποφέρουν απ’ αυτό το φαινόμενο. Δεν έχουμε όλοι την όρασή μας να βλέπουμε τα αυτονόητα. Και πολλές 
φορές καβγαδίζουμε για τα αυτονόητα. Ούτε μπορεί να βλέπει μια εκκλησία για λογαριασμό μιας άλλης. Όσο καλή όραση κι αν 
έχουν οι άλλες εκκλησίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, δεν θα μας βοηθήσει σε τίποτε αν η δική μας εκκλησία δεν έχει όραση 
πνευματική, και κατ’ επέκταση το ίδιο όραμα με τις άλλες.  
 Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε για την τάξη και τη σωστή πορεία της εκκλησίας, ιδιαίτερα της τοπικής, είναι ότι οι 
επικεφαλής της εκκλησίας πρέπει να έχουν την όραση από τον Κύριο. Ο Θεός θέτει τους ηγέτες του λαού του, στους οποίους δίνει 
την όραση για την εκκλησία του. Και δίνει και στον κάθε πιστό ατομικά την προσωπική του όραση. Το άλλο που πρέπει να 
προσέξουμε είναι ο Θεός δίνει τη δική του όραση και το δικό του όραμα στον πιστό και στον εργάτη για την εκκλησία. Δεν μπορεί η 
όρασή μας και συνεπώς το όραμά μας να είναι διαφορετικό από το όραμα του Θεού.   
 
3.  Η Υγιής Όραση είναι Τέλεια. 
 

Στη διήγηση της Καινής Διαθήκης διαβάζουμε πως ο Ιησούς έφτυσε στα μάτια του τυφλού, μετά ακούμπησε τα χέρια του πάνω του, 
και τέλος τον ρώτησε αν βλέπει καθαρά. Η απάντηση του τυφλού ήταν ότι έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα που περπατούν. Κι 
ύστερα ο Κύριος τον ακούμπησε για δεύτερη φορά, κι ο τυφλός είδε πεντακάθαρα.  
 Μπορεί κανείς ν’ αναρωτηθεί, πώς ήξερε ένας τυφλός με τι έμοιαζαν τα δέντρα; Η μια εκδοχή είναι να μην ήταν εκγενετής 
τυφλός. Η άλλη, να νόμιζε πως έτσι ήταν τα δέντρα! Έβλεπε ανθρώπους αλλά τους νόμιζε για δέντρα! Ο Κύριος δεν του άλλαξε την 
αντίληψη για τους ανθρώπους, δεν κάθισε να τον πείσει ότι δεν είναι έτσι τα δέντρα, αλλά του έδωσε την όρασή του. Κι όταν του 
έδωσε την πλήρη όρασή του, ο τυφλός τα είδε όλα ξεκάθαρα. Η δεύτερη εκδοχή μάς λέει πολλά για τις σημερινές καταστάσεις. Είτε 
σαν άτομα είτε σαν εκκλησίες πολλές φορές οδηγούμαστε σε αδιέξοδα και μάλιστα στον διχασμό, επειδή «νομίζουμε» πως έτσι 
είναι τα πράγματα, ενώ είναι εντελώς διαφορετικά. Επειδή θέλουμε να περάσουμε τα πράγματα από το δικό μας πρίσμα και τότε 
μόνον είναι σωστά, και δεν μας περνάει από το μυαλό ότι ενδέχεται να κάνουμε λάθος, λόγω της θαμπής όρασής μας. Για τα 
ζητήματα της εκκλησίας ή ευρύτερα του έργου του Θεού ο υποκειμενισμός είναι ο χειρότερος σύμβουλος.   
 Σε πολλές εκκλησίες έχει μεγαλύτερη σημασία να διατηρήσουμε την παράδοσή μας ή τα στερεότυπά μας παρά να 
διευκολύνουμε τη διάδοση του ευαγγελίου π.χ. με μια νέα μετάφραση ή με τη μεταγλώττιση των ύμνων μας ή τη νέα μουσική των 
ύμνων. Το χειρότερο είναι ότι πνευματικοποιούμε κιόλας την εμμονή μας στα δεδομένα 30 ή 40 χρόνων πριν. Είναι ανάγκη να 
σταματήσουμε τις συγκρίσεις και να ξεκολλήσουμε από το παρελθόν, αν θέλουμε να κάνουμε το ευαγγέλιο πιο προσιτό στον 
εντελώς ξένο άνθρωπο.  
 Μια άλλη «θαμπή» περίπτωση είναι να νομίζουμε ότι με τον Χριστό όλα είναι όμορφα κι ωραία και δεν θα υπάρξει τίποτε που 
να μας στενοχωρεί. Είναι η κακή ερμηνεία της χαράς εν Χριστώ ή της πληρότητας εν Χριστώ. Ο Χριστός δεν θα πραγματοποιήσει 
αυτά που εμείς λαθεμένα πιστεύουμε για να μη… μας χαλάσει το χατήρι. Θα μας ανοίξει τα μάτια για να δούμε την πραγματικότητα 
καθαρά. Η υγιής όραση δεν είναι ούτε η μυωπική ούτε η πρεσβυωπική. Είναι αυτή που ταιριάζει ακριβώς με την πραγματικότητα, η 
οποία όμως κάθε φορά αλλάζει, και ο Χριστός προσαρμόζει κάθε φορά την όρασή μας σ’ αυτήν. Η πραγματικότητα γύρω μας 
αλλάζει σε όλους τους τομείς. Κι αν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα αποτύχουμε στο πνευματικό έργο. Θεραπεία δεν χρειάζεται η 
προσωπική μας αντίληψη για τα πράγματα αλλά η πνευματική μας όραση πώς να βλέπουμε τα πράγματα. 
 Αλλά θα ρωτούσε κανείς: ποιο είναι το σωστό, το απαραίτητο τσεκάπ για την πνευματική μας όραση; Η απάντηση είναι αυτό 
που οι οφθαλμίατροι συνιστούν: Συχνές εξετάσεις. Θέλουμε υγιή την πνευματική μας όραση; Ας αποβλέπουμε μόνο στον Χριστό, 
που μπορεί να τελειοποιήσει την πίστη μας την οποία ο ίδιος μας δίνει ‒μια άλλη διατύπωση της όρασής μας. Ο Χριστός είναι το 
κριτήριο, και ο μεγάλος γιατρός. Να βλέπουμε την εκκλησία μας όπως τη βλέπει ο Χριστός. Να βλέπουμε τις νέες ψυχές όπως ο 
Χριστός. Να βλέπουμε τη νεολαία μας όπως ο Χριστός. Να βλέπουμε τον έξω κόσμο όπως ο Χριστός. Να βλέπουμε την 
Ιεραποστολή όπως ο Χριστός. Να βλέπουμε τις διακονίες στην εκκλησία μας όπως τις βλέπει ο Χριστός. Να βλέπουμε τέλος τον 
εαυτό μας όπως τον βλέπει ο Χριστός. Κι όλα αυτά, μόνον αν έχουμε πλήρη γνώση και επίγνωση του λόγου του Θεού.  
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ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΣΕΚΑΠ 
Σειρά σε 3 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

3. Το Τσεκάπ της Ακοής 
Αναγνώσματα: Εβραίους 4:1-7·  

Ησαΐας 30:18-22 
 

Ο τσεκάπ της ακοής είναι μια ακόμη εξέταση που καλούμαστε να κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι 
ελέγχουμε την πνευματική μας υγεία. Βέβαια, τα αφτιά μας δεν είναι της σπουδαιότητας που είναι τα μάτια μας. 

Κανείς δεν λέει π.χ. «λατρεύω τα αφτιά σου». Λέμε «λατρεύω τα μάτια σου» κλπ. Η καθαρή ακοή, ωστόσο, είναι ένας 
σοβαρός παράγων καλής ζωής τόσο στα φυσικά πράγματα όσο και στα πνευματικά. Το να ακούς και να ακούγεσαι 
είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας.  
 Στη Βίβλο, ο Θεός δεν θέλει μόνο να μας ακούει να του λέμε ύμνους και προσευχές αλλά θέλει να τον αφήνουμε να 
μας μιλάει κι εκείνος, και να τον ακούμε! Κι έχει μιλήσει με πολλούς τρόπους ο Θεός στον λόγο του. Έχει μιλήσει μέσα 
από μια καιόμενη βάτο στον Μωυσή (Εξ 3:1-4)· κατευθείαν με τη φωνή του (Γεν 22· Πραξ 8:26-29)· μέσα από άλλα 
πρόσωπα (Β΄ Σαμ 12)· μίλησε με ένα γαϊδουράκι (Αρ 22:21-30)· με οράματα (Πραξ 10:9-16· 16:9)· με όνειρα (Δαν 4)· 
μέσα από περιστάσεις (Πραξ 16:6-8)· μέσα από τη σύναξη της εκκλησίας του (Πραξ 15:28) κλπ. Εκείνο που πρέπει να 
προσέξουμε δεν είναι τόσο τα μέσα με τα οποία μίλησε ο Θεός αλλά το γεγονός ότι είναι πάντοτε έτοιμος και ανοιχτός 
να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Όταν λέμε ότι «ο Θεός είναι ο ίδιος χτες σήμερα και στους αιώνες» δεν εννοούμε ότι 
μιλάει πάντα με τα ίδια μέσα ή είναι υποχρεωμένος να μιλάει με τα ίδια μέσα, αλλά ότι έχει την ίδια διάθεση να μας 
μιλήσει. Κι όταν ο Θεός μάς μιλάει ξέρει να διαλέγει εκείνος και το μέσον με το οποίο θα μας μιλήσει. Σήμερα, πάντως, 
το μέσον που έχει στη διάθεσή μας πάντοτε και στη γλώσσα μας είναι ο γραπτός του λόγος, η Αγία Γραφή.  
 Κι όμως, για πολλούς πιστούς ατομικά και για πολλές εκκλησίες, ο Θεός έχει πάψει πια ν’ ακούγεται. Υπάρχουν 
σίγουρα πολλές προσευχές και πολλή υμνωδία που πηγαίνει πάνω, αλλά καμιά φωνή δεν ακούγεται. Ο Θεός, βέβαια, 
πάντοτε μιλάει αλλά εμείς δεν ακούμε.  
 
1. Γιατί δεν ακούμε τη φωνή του Θεού; 
 

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εμποδίζουν τις παλμικές κινήσεις του πνευματικού μας τύμπανου. 
 

α) Οι διάφοροι περισπασμοί. 
Όπως στην καθημερινή ζωή ενδέχεται να είμαστε τόσο απασχολημένοι με τη μια ή την άλλη δουλειά και υποχρέωση 
που να μην ακούμε το κινητό μας όταν χτυπάει, το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές και με τα πράγματα του Θεού. Δεν 
έχουμε και χρόνο ν’ αφουγκραστούμε τις ανάγκες γύρω μας, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σωτηρίας, τους 
αδελφούς στην εκκλησία που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας κοκ. Πολλές φορές οι πολλές διακονίες και ο διαρκής 
περισπασμός βουλώνουν τ’ αφτιά μας και δεν μπορούμε ν’ ακούσουμε τη φωνή του Θεού.  
 Εντύπωση μας κάνει το παράδειγμα του Χριστού όταν ήταν εδώ στη γη. Δεν είχε κανένα πρόγραμμα ή κανένα 
τάμπλετ με τις δουλειές τής κάθε μέρας. Πολλές φορές μάς αναφέρεται ότι ξέφευγε από την πορεία του για να γιατρέψει 
έναν τυφλό ή έναν παράλυτο που του φώναζε. Κι όμως ήταν διαρκώς συνδεδεμένος με τον Πατέρα· γιατί; γιατί έβρισκε 
ώρες τη νύχτα ή τη μέρα να μένει μόνος με τον Πατέρα σε προσευχή. Άλλοτε πάλι δεν ακούμε, 
 

β) Όταν δεν μας αρέσει η φωνή του Θεού. 
Ο Θεός πάντοτε έχει κάτι να μας πει. Μας μιλάει για τον εαυτό του, μας μιλάει για τα σχέδιά του, μας μιλάει και για τη 
ζωή μας. Κι όταν μιλάει ο Θεός, πρέπει να ακούμε. Συχνά όμως συμβαίνει να μην αισθανόμαστε άνετα όταν μας μιλάει 
ο Θεός ή μ’ αυτά που έχει να μας πει. Πρέπει να ξέρουμε πως ο Θεός φροντίζει για τα παιδιά του, σαν μάνα, και μας 
προστατεύει από του να αμαρτήσουμε. Έτσι, μέσα στην αγάπη του και το έλεός του μας ελέγχει για να μας 
προστατέψει από παγίδες και πλάνες. Αν όμως μας αρέσει η αμαρτία, τότε η φωνή του Θεού είναι ενοχλητική για μας. 
Κι έτσι την αγνοούμε. Κωφεύουμε. Κι όσο αγνοούμε τη φωνή του Θεού, τόσο η καρδιά μας σκληρύνεται. Γι’ αυτό η 
Γραφή μάς προτρέπει να μη σκληρύνουμε την καρδιά μας όταν ακούμε τη φωνή του Θεού. Η φωνή του Θεού δεν μας 
αρέσει όχι μόνον όταν μας ελέγχει για την αμαρτία αλλά κι όταν μας αναθέτει μια διακονία ή ένα έργο. Πολλές φορές η 
σάρκα, ο κόσμος και ο σατανάς δεν μας αφήνουν να εκπληρώσουμε την εντολή του Θεού. Στη Βίβλο έχουμε 3 
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παραδείγματα διαφορετικής αντίδρασης στην εντολή του Θεού: (1) Όταν κάνουμε το αντίθετο απ’ αυτό που μας λέει, 
όπως π.χ. ο Ιωνάς· (2) όταν κάνουμε λειψό το έργο που μας αναθέτει ο Κύριος, και τότε είμαστε «επικατάρατοι», όπως 
π.χ. ο βασιλιάς Σαούλ και τέλος (3) όταν επιτελούμε το έργο του Θεού αλλά με τον δικό μας τρόπο και όχι όπως μας το 
παραγγέλλει ο Θεός. Παράδειγμα ο Μωυσής, που χτύπησε τον βράχο αντί να μιλήσει σ’ αυτόν, με τραγικά 
αποτελέσματα για τον ίδιο. Τέλος, δεν ακούμε τον Θεό, 
 

γ) Όταν πιστεύουμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά. 
Στην πραγματικότητα δεν μας ενδιαφέρει τι θέλει να μας πει ο Θεός. Πολλές φορές δεν προσευχόμαστε καν για την 
καθοδήγηση και τη συμβουλή του Κυρίου, και νομίζουμε πως ο Θεός θα μας «ξεβολέψει» από τα δικά μας σχέδια αν 
τον ρωτήσουμε με προσευχή τι να κάνουμε ή για πού μας θέλει. Νομίζουμε ότι με δικά μας μέσα και τρόπους θα 
αντιπαλέψουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα την αμαρτία και τον διάβολο. Δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό και 
προσπαθούμε με τις δικές μας προσπάθειες να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Αποτέλεσμα είναι να αποτύχουμε. Δεν 
θέλουμε να ακούμε πίσω μας την οδηγία του Κυρίου. Στο Ησ 18:21 διαβάζουμε: «Όταν θα πρέπει να διαλέξετε αν θα 
στρίψετε δεξιά ή αριστερά, θ’ ακούν τ’ αφτιά σας μια φωνή από πίσω σας που θα σας λέει: “Αυτός είναι ο δρόμος· 
ακολουθήστε τον”». Έτσι, κλείνουμε το GPS του Θεού και χανόμαστε... 
 
2. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πνευματική μας ακοή;   
 

Ένα διαρκές ερώτημα σε όλο αυτό το θέμα είναι αν φταίει κάτι «παθολογικό» στ’ αφτιά μας που δεν ακούμε τη φωνή 
του Θεού ή είναι ζήτημα διάθεσης. Ο Χριστός δεν παρέλειπε να επισφραγίζει τα λόγια του με τη φράση που ακούγεται 
και σαν παροιμία: ὁ ἔχων ὧτα ἀκούειν ἀκουέτω, που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «όποιος τ’ αφτιά του τα έχει για 
ν’ ακούει (και όχι για φιγούρα) ας ακούει». Άρα υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: ή να μην ακούμε ή να μη θέλουμε ν’ 
ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση, κάποιο εμπόδιο φράζει τ’ αφτιά μας ‒όπως με τα μάτια κάποιο 
δοκάρι μάς εμποδίζει να δούμε. Στη δεύτερη περίπτωση είναι θέμα διάθεσης και όχι μόνο. Άρα για ν’ 
αποκαταστήσουμε ή να βελτιώσουμε την ακοή μας είναι ανάγκη: 
 

α) Να περιμένουμε ν’ ακούσουμε τη φωνή του Θεού.  
Κάποτε παλιότερα, σε ένα διαγωνισμό τηλεγραφητών για να προσληφθεί ένας μόνο, ήταν μαζεμένοι όλοι οι υποψήφιοι 
σε έναν χώρο και περίμεναν να τους καλέσουν για συνέντευξη. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα της Επιτροπής και περιχαρής 
ένας υποψήφιος βγαίνει φωνάζοντας «προσλήφθηκα!». Είχε ακούσει το μπιπ-μπιπ του τηλέγραφου στην αίθουσα που 
έλεγε στη γλώσσα του Μαρκόνι «όποιος ακούσει το σήμα και έρθει μέσα, προσλαμβάνεται» - μπήκε στην Επιτροπή 
και… προσλήφθηκε. Όλοι οι άλλοι απασχολημένοι με τις κουβέντες τους και μέσα στη φασαρία δεν άκουσαν την ειδική 
κλήση. Πόσο είμαστε έτοιμοι κι έχουμε «στήσει αυτί» για ν’ ακούσουμε τη φωνή του Θεού σε κάθε περίπτωση;  
 

β) Να σταματήσουμε κάθε άλλη δραστηριότητα. 
Πολλές φορές μέσα στη φασαρία της καθημερινότητας, ακόμα και στο έργο του Θεού, τρέχουμε εδώ κι εκεί και δεν 
σταματάμε ν’ ακούσουμε τι θέλει από μας ο Θεός. Όταν όμως μας μιλάει ο Θεός, και αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον 
λόγο του, πρέπει να σταματάμε κάθε μας δραστηριότητα, να στεκόμαστε και ν’ ακούμε τον Κύριο (βλ. Ιερ 6:16· Ιεζ. 2:1-
2· Δαν 10:11). Οι άνθρωποι του Θεού όταν βλέπουν τη δόξα του πέφτουν κάτω τρομαγμένοι. Καλό αυτό. Δείχνει ότι 
σεβόμαστε τον Κύριο. Πρέπει όμως με τη δύναμη του Πνεύματός του να σηκωθούμε και να σταθούμε στα πόδια μας, 
γιατί ο Θεός κάτι θέλει να μας πει. Είναι πολλοί χριστιανοί σήμερα που ζουν σε μια διαρκή έκσταση, διαρκώς 
περιμένουν και αναβάλλουν, αναβάλλουν και αναβάλλουν ν’ ανταποκριθούν στη φωνή του Θεού. Ο Θεός θέλει κάποτε 
να σηκωθούμε και να δράσουμε! 
 

γ) Να ζητήσουμε τη δύναμη του Πνεύματος. 
Πολλές φορές νομίζουμε πως ο Θεός θέλει να μας φορτώσει με εντολές, όπως κάνει η μάνα μας, κι εμείς λέμε «ωχ, τι 
θέλει πάλι;;» Κι είναι τότε που διαπιστώνουμε πως ο Θεός μάς κυνηγάει από αγάπη όπως η μάνα ή η γιαγιά κυνηγάει 
τον πιτσιρικά να τον ταΐσει! Θέλει να μας ενδυναμώσει ο Θεός, να μας βεβαιώσει για την αγάπη του, να μας 
καθησυχάσει πως οι εντολές του δεν είναι βαριές. Κι εμείς τον αποφεύγουμε, αποφεύγουμε να προσευχηθούμε και να 
του πούμε το πρόβλημά μας, αποφεύγουμε να ανοίξουμε τον λόγο του και να δούμε την απάντησή του και τη λύση του 
στο πρόβλημά μας. Είν’ ανάγκη το Πνεύμα του Θεού να μας ικανώσει να πούμε αμέσως «Ιδού εγώ». Μια φράση που 
σημαίνει πως είμαι παρών όχι μόνο με τ’ αφτιά μου αλλά και με όλη μου την ύπαρξη, έτοιμος να υπακούσω στη φωνή 
του Κυρίου. Αν είμαστε πρόβατα του Χριστού, θα ακούμε ξεκάθαρα τη φωνή του και ο Χριστός τα γνωρίζει (Ιω 10:27).  
 

**** 
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ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΣΕΚΑΠ 
Σειρά σε 4 Συμμελέτες 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

4. Γενικές Εξετάσεις 
Ανάγνωσμα: Εφεσίους 5:6-11·  

Β΄ Κορινθίους 13:5-9  

 
ΤΗ μικρή τετραλογία για την πνευματική υγεία του Χριστιανού, την τέταρτη θέση καταλαμβάνει ένα γενικό 
τσεκάπ, ένα σύνολο «Γενικών Εξετάσεων» όπως θα λέγαμε, για να δούμε σε τι κατάσταση υγείας βρίσκονται 

όχι απλώς ορισμένα όργανα του σώματός μας (καρδιά-μάτια-αυτιά) αλλά ολόκληρο το σώμα μας.  
 Τι είναι υγεία; «Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι 
απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας» (Πρόλογος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ισχύει αναλλοίωτος 
από τις 7.04.1948). Όσοι διαβάζουμε τη Βίβλο, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την «πνευματική» υγεία 
του ατόμου. Υπάρχουν άτομα καθ’ όλα υγιή σωματικά αλλά με μειωμένη αντίληψη ή με ψυχολογικά προβλήματα 
ή με αγοραφοβίες, με κόμπλεξ έναντι των άλλων γιατί είναι αμόρφωτοι, φτωχοί κλπ. Αυτοί δεν είναι απόλυτα 
υγιείς. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που είναι καθ’ όλα υγιείς αλλά πάσχουν πνευματικά. Αυτοί είναι είτε 
άνθρωποι που ποτέ δεν γνώρισαν τον Θεό και ζουν μακριά από τη βασιλεία του Θεού, έξω από τη χάρη, οι 
«νεκροί» πνευματικά. Ή μπορεί να είναι και χριστιανοί, πιστοί που έχουν δεχτεί τον Χριστό αλλά είναι άρρωστοι 
πνευματικά, δηλ. πάσχει η σχέση τους με τον Θεό.  
 Στον λόγο του Θεού αυτή η πνευματική υγεία και η σωματική υγεία συνδέονται όσον αφορά τους πιστούς: 
Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή (Γ΄ Ιω 2). Είναι 
πολλοί που φροντίζουν σήμερα περισσότερο το σώμα τους παρά την ψυχή τους. Νοιάζονται περισσότερο για 
την ποιότητα της τροφής τους και για την καθημερινή τους γυμναστική και δεν ασχολούνται με τα πνευματικά 
πράγματα. Φροντίζουν για το «εδώ και τώρα» και όχι για το «εκεί και τότε» της αιωνιότητας. Το ίδιο υπάρχουν 
και άλλοι που φροντίζουν μόνο για τα πνευματικά πράγματα και παραμελούν το σώμα τους. Απαξιώνουν το 
σώμα τους. Βλέπουν το σώμα τους μόνο σαν ένα δοχείο, ένα κιβώτιο μέσα στο οποίο διατηρείται η ψυχή τους, 
και μηδαμινή σημασία του δίνουν. Αυτά τα πίστευαν οι Γνωστικοί ακόμη και προ Χριστού. Όλα αυτά όμως 
έρχονται σε αντίθεση με τη διδασκαλία του απ. Παύλου προς την εκκλησία της Κορίνθου (δες Α΄ Κορ 6:18-20). 
Γι’ αυτό, στα κείμενα που διαβάσαμε, ο Παύλος παροτρύνει τους πιστούς της Κορίνθου να εξετάζουν τον εαυτό 
τους, να κάνουν δηλ. συνεχώς γενικές εξετάσεις για να διαπιστώνουν αν «προκόβουν» πνευματικά δηλ. αν 
βρίσκονται στον σωστό δρόμο της υγιούς ανάπτυξης εν Χριστώ. Ποια είναι όμως τα συμπτώματα της 
πνευματικής ασθένειας; Μοιάζουν με αυτά της φυσικής ασθένειας και αδυναμίας: 
 

1. Ο άρρωστος δεν έχει όρεξη για φαγητό. Όταν ένας έχει πυρετό και είναι άρρωστος ή έχει κάποιο 
μικρόβιο που τον βασανίζει, μια ίωση, μια λοίμωξη κλπ., δεν έχει όρεξη να φάει. Η βαριά αντιβίωση κόβει την 
όρεξη στον ασθενή. Μια πάθηση του στομάχου κόβει την όρεξη επίσης κλπ. Κι όταν πέσει ο πυρετός, η όρεξη 
επανέρχεται. Ο πνευματικά άρρωστος δεν έχει όρεξη για τον Θεό. Τώρα, η έλλειψη όρεξης για τον Θεό δεν 
σημαίνει κατ’ ανάγκην και έλλειψη όρεξης για την εκκλησία. Σου αρέσει η εκκλησία αλλά δεν έχεις όρεξη για τον 
ίδιο τον Θεό. Δεν έχεις τον ίδιο ζήλο να πας π.χ. στη συμπροσευχή της εκκλησίας ή στη βιβλική μελέτη της 
εκκλησίας, όπως πας σε μια νεανική συναυλία. Πώς τρεφόμαστε πνευματικά; Ο λόγος του Θεού κάνει διάκριση 
ανάμεσα στη στερεά τροφή και στο γάλα. Δεν μπορεί κάποιος να ζει μόνο με γάλα. Δεν μπορείς να έχεις 
πνευματική ανορεξία και να περιμένεις ν’ αναπτυχθείς στη χριστιανική ζωή. Ποια είναι η πηγή της τροφής μας; 
Είναι πολλοί χριστιανοί που τρέφονται κυρίως από τον ημερήσιο ή τον εβδομαδιαίο τύπο, από την τηλεόραση, 
από τα blogs στο Ίντερνετ κι από το FaceBook. Τους βλέπεις και αφιερώνουν περισσότερη ώρα σ’ αυτά παρά 
στη μελέτη της Βίβλου ή στο διάβασμα ενός πνευματικού βιβλίου. Τα χριστιανικά έντυπα κλείνουν το ένα μετά το 
άλλο και κανένας δεν ανησυχεί! Κανένας δεν κινητοποιείται. Πόση ώρα αφιερώνουμε κάθε μέρα για ατομική 
μελέτη και προσευχή; Πώς σχηματίζουμε το ατομικό κοσμοείδωλό μας, δηλαδή την άποψή μας για τον κόσμο, 
για την αγάπη του Θεού, για την ιεραποστολή, για τον ευαγγελισμό των ψυχών, για τα σχέδια του Θεού για το 
μέλλον του κόσμου και της εκκλησίας του κατά τη Βίβλο; Από την άλλη μήπως μας αρέσει το ελαφρό 
τσιμπολόγημα χωρίς να εμβαθύνουμε στη μελέτη της Βίβλου; Μήπως ακούμε και κριτικάρουμε τα κηρύγματα 
χωρίς να παίρνουμε το μήνυμά τους; 
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2. Ο άρρωστος βαριέται για τα πάντα. Δεν είναι ότι δεν θέλει αλλά δεν μπορεί. Δεν έχει δυνάμεις, δεν έχει 
«τα κουράγια», δεν έχει ενδιαφέρον για τη ζωή. Μπορεί να οδηγηθεί και στην κατάθλιψη. Αλλά η Βίβλος μάς λέει 
να έχουμε χαρά σε κάθε περίσταση! Αυτός είναι ο υγιής χριστιανός. Ο πνευματικά άρρωστος δεν κάνει τίποτε. 
Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον γι’ αυτά που γίνονται γύρω του στην κοινωνία των πιστών. Δεν συμμετέχει στις 
διακονίες, δεν αναλαμβάνει μια σταθερή δουλειά στην εκκλησία. Θέλει μόνο να τον υπηρετούν και όχι να 
υπηρετεί. («Δώσε μου εκείνο, δώσε μου το άλλο, βάλε μου ψηλά τα μαξιλάρια, χαμήλωσέ μου το κρεβάτι» κ.ο.κ.) 
όλο ανησυχία. Δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Οι άρρωστοι χριστιανοί είναι όλο παράπονα και γκρίνια. 
Όλα τους φταίνε. Μήπως πρέπει να δούμε γιατί δεν έχουμε κέφι ν’ ασχοληθούμε έξω από το σπίτι μας (ο εαυτός 
μας, οι δικοί μας, τα δικά μας κλπ) με τα πράγματα του Θεού; 
 

3. Ο άρρωστος παραπατάει. Μετά από έναν πυρετό ή μια βαριά αντιβίωση ζαλίζεται. Έχει «μετεωρισμό» 
όπως είναι ο ιατρικός όρος. Έχει ανάγκη κάποιος να τον χειραγωγήσει, να τον πάει κάπου. Στην Καινή Διαθήκη 
απαντάται ο όρος, όταν λέει ο Χριστός: «Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε καὶ μὴ μετεωρίζεσθε…» 
‒και οι μεταφράσεις λένε «Μην αγχώνεστε». Η συγκεκριμένη απόδοση αυτού του «άπαξ λεγομένου» στη Βίβλο 
είναι «κατά το νοούμενον», δηλ. το αποτέλεσμα του μετεωρισμού είναι το άγχος ενός που δεν ξέρει ποιον δρόμο 
να διαλέξει και αμφιταλαντεύεται ‒άρα αγχώνεται. Ο όρος απαντάται και στον Θουκυδίδη, όταν σε ένα έργο του 
κάνει λόγο για τον «μετεωρισμό» που είχε καταλάβει τους Έλληνες μπροστά στον επικείμενο πόλεμο ανάμεσα 
στην Αθήνα και τη Σπάρτη. «Όλη η Ελλάς ήταν μετέωρη», γράφει, «μπροστά στον πόλεμο των δύο μεγάλων 
πόλεων» ‒δηλ. η Ελλάδα είχε πανικοβληθεί, είχε αγχωθεί. Ο πνευματικά ασθενής που έχει ψηλό πυρετό δεν 
έχει ευστάθεια, σταθερότητα στο βήμα του. Δεν ξέρει ποια διδασκαλία ν’ ακολουθήσει. Καθώς δεν έχει όρεξη να 
τραφεί με τον λόγο του Θεού «χωλαίνει μεταξύ δύο (ή και περισσότερων) φρονημάτων». Κι ο Ιάκωβος (1:5) δίνει   
μια διέξοδο: «Αν κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό, κι αυτός θα του τη δώσει». Ας 
ζητήσουμε από τον Θεό να σταθεροποιήσει τα βήματά μας. Το εδάφιο αυτό δείχνει πως ο Θεός είναι πρόθυμος 
να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει στην πνευματική μας ανάπτυξη. 
 

4. Ο άρρωστος δεν μπορεί να βοηθήσει τους άλλους. Πας σ’ έναν θάλαμο νοσοκομείου και βλέπεις δύο 
εγχειρισμένους. Κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλο. Όλοι έχουν ανάγκη μια νοσοκόμα ή μια 
αποκλειστική ή έναν συνοδό να τους φτιάξει τα μαξιλάρια, να τους δώσει λίγο νερό ή να παρακολουθήσει τον 
ορό και να φωνάξει τη νοσοκόμα. Οι ασθενείς επικεντρώνουν στη δική τους και μόνο στη δική τους κατάσταση, 
περιμένοντας να γίνουν καλά. Οι πνευματικά άρρωστοι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τους άλλους, γιατί 
είναι επικεντρωμένοι στον εαυτό τους. Όταν ένας δεν έχει όρεξη να φάει, να κάνει το οτιδήποτε και παραπατάει 
στο κάθε του βήμα, μην περιμένουμε αυτός ο άνθρωπος να ενδιαφερθεί για τους άλλους ή να δείξει αγάπη για 
τους άλλους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εκκλησίες. Μια άρρωστη εκκλησία δεν μπορεί να δείξει αγάπη. 
Σε ποιο βαθμό βρίσκεται η αγάπη μας ως πιστών; Το παράπονο του Χριστού για τη φαινομενικά υγιή εκκλησία 
της Εφέσου ήταν ότι δεν είχε τη δύναμη να αγαπάει όπως παλιά τον Κύριο και τους άλλους. «Την αγάπην σου 
την πρώτην αφήκας» (Απ 2:4). Από την άλλη μεριά, αν θέλουμε να ξαναζωντανέψουμε πνευματικά και να 
θεραπευτούμε, πρέπει να ζητήσουμε από τον μεγάλο Γιατρό να μας δώσει το φάρμακο της αγάπης, όπως 
μπορεί να μας δώσει το φάρμακο της σοφίας, που μας προτρέπει ο Ιάκωβος. Αν θέλουμε να πλησιάσουμε 
ψυχές για τον Χριστό, το μυστικό όπλο μας είναι όχι η διδασκαλία μας ή το δόγμα μας αλλά η αγάπη του 
Χριστού. Αν θέλουμε να ξαναζωντανέψουμε τους παραδοσιακούς πιστούς στην εκκλησία μας που έχουν την 
εικόνα του ασθενή, και δεν έχουν όρεξη για τίποτε, πάλι το μυστικό όπλο είναι η αγάπη. Ας τους δώσουμε την 
ευκαιρία να δείξουν την αγάπη τους στους άστεγους, στους πρόσφυγες, στους μετανάστες στην πατρίδα μας, 
στους φτωχούς της εκκλησίας μας. Η νέα αυτή δραστηριότητα των εκκλησιών μας βοηθάει και θεραπεύει.   
 

Θεραπεία. Γεννάται το ερώτημα: πώς θα θεραπευτούμε από την πνευματική ασθένεια, για να μην οδηγηθούμε 
στον θάνατο, δηλ. στην απόλυτη αποκοπή μας από τον Θεό; Τι πρέπει να κάνουμε για ν’ αλλάξουμε την εικόνα 
των κακών εξετάσεων; Λέει κάπου ο Ησαΐας στον αποθαρρημένο λαό του που η καρδιά του και τα γόνατά του 
έχουν παραλύσει και έχει την εικόνα του άρρωστου που είδαμε ώς τώρα: «Δύναμη δώστε στα εξαντλημένα 
χέρια, τα γόνατα στεριώστε που κλονίζονται. Πέστε στους φοβισμένους: “Κάντε καρδιά και μη φοβάστε! Νά ο 
Θεός σας! … Αυτός θα ’ρθεί για να σας φέρει λύτρωση”» (35:3-4).  
 Έχουμε ανάγκη τον ίδιο τον Κύριο, τον μεγάλο Γιατρό, να στηρίξει και ν’ αναζωπυρώσει τις καρδιές μας. 
Να μας ακροασθεί, να μας εξετάσει, να δει πού χωλαίνουμε και να μας δώσει την πνευματική μας υγεία. 
 

**** 
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