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Εκζητώντας τον Θεό με την καρδιά 
 

Θέλω να μοιραστώ κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα που έλαβα από τον Κύριο πολύ νωρίς στο βάδισμα μου μαζί Του και έκανε 

όλη τη διαφορά στην οικειότητα μου μαζί Του. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, ώστε να μπορέσετε να έρθετε στην ίδια 

οικειότητα με τον Κύριο. 

 

Ο Κύριος μου έδειξε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να Τον εκζητούμε με το νου ή να Τον εκζητούμε με την 

καρδιά. Ήμουν στο Βιβλικό σχολείο και θυμάμαι να πηγαίνω στην τάξη μια μέρα και να ακούω τη φωνή του Κυρίου που 

είπε: «Η γνώση ΔΕΝ θα σε φέρει στην αγάπη. Αλλά η αγάπη θα σε φέρνει πάντα στην αληθινή γνώση του Θεού.» Ήταν 

σχεδόν σαν ο Θεός να έβαλε μια επιλογή μπροστά μου: «Θέλεις τον τρόπο της γνώσης, της πληροφορίας, του νου ή θέλεις 

τον τρόπο της αγάπης;» Και έκανα μια επιλογή εκείνη την ημέρα και ο Θεός υπήρξε πολύ-πολύ πιστός στο να με οδηγήσει 

σε αυτόν τον δρόμο της αγάπης. 

 

Όταν ήμουν νεαρό κορίτσι και ήταν αρκετά χρόνια πριν συναντήσω τον Κύριο, έγραψα μια ιστορία μέσα από ένα πολύτιμο 

όνειρο που είχα. Αφορούσε δύο ξαδέλφες που γεννήθηκαν, η μία χωρίς εγκέφαλο και η άλλη χωρίς καρδιά. Η μία 

χρειαζόταν τον εγκέφαλό της και η άλλη χρειαζόταν την καρδιά της. Στο τέλος της ιστορίας οι γιατροί που ήταν πολύ 

αμήχανοι, «Τι είναι αυτό; Πού είναι η καρδιά στη μια και πού είναι ο εγκέφαλος στην άλλη;» το εξέτασαν βαθύτερα και 

διαπίστωσαν ότι στο κέντρο της καρδιάς της μίας υπήρχε ένας εγκέφαλος! 

 

Ήταν η νέα τάξη. Και το έκρυψα αυτό στην καρδιά μου, το ξέχασα, έγινα πιστή και χρόνια αργότερα ήμουν στην 

Ιερουσαλήμ και ο Κύριος με έβαλε να διαβάσω τις Γραφές, όπου ο Ιησούς λέει στο Ματθαίο 15:19, «Από την καρδιά 

προέρχονται κακές σκέψεις.» Και ήμουν απλώς έκπληκτη. Είπα: «Από την καρδιά προέρχονται σκέψεις; Πώς μπορεί η 

καρδιά μας να έχει σκέψεις;» Και ο Κύριος μου θύμισε αυτή την ιστορία, αυτό το όνειρο που είχα: Ότι στο κέντρο της 

καρδιάς αυτού του κοριτσιού υπήρχε ένας πλήρως σχηματισμένος εγκέφαλος. Και με οδήγησε στο διαδίκτυο για να βρω 

έναν ιστότοπο που ονομάστηκε «Heart-Brain-Science/ Καρδιά-Εγκέφαλος-Επιστήμη», όπου επιστήμονες κατά τα 

τελευταία χρόνια έχουν διαπιστώσει ότι η καρδιά είναι πολύ περισσότερο από ένας μυς, ότι είναι ένας ενδοκρινικός 

αδένας, ότι δίνει σήματα στον εγκέφαλο σου και ότι πραγματικά ο εγκέφαλος και η καρδιά δημιουργήθηκαν για να είναι 

ένα, να συνεργάζονται. Αλλά στην αμαρτία - αυτό μου έδειξε ο Κύριος - διαχωρίστηκαν. 

 

Πολλοί από εσάς - και το ξέρω αυτό από τη δική μου ζωή - έχετε βιώσει το ίδιο πράγμα: ότι η καρδιά σου λέει ένα πράγμα 

και ο εγκέφαλός σου λέει άλλο. Ότι ΔΕΝ είναι ενοποιημένα. Αλλά στη Γραφή ο Θεός λέει: «Από την ΚΑΡΔΙΑ προέρχονται 

ΣΚΕΨΕΙΣ.» Λέει: (1 Κορινθίους 8:2-3) «Και αν κάποιος νομίζει ότι ξέρει κάτι, δεν έμαθε ακόμα τίποτε όπως πρέπει να το 

μάθει· αλλά, αν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτός γνωρίζεται απ' αυτόν», ότι υπάρχει ένας τρόπος γνώσης και ότι υπάρχει 

ένας τρόπος αγάπης. 

 

Επίσης στο 2 Κορινθίους 10:5 λέει: «καθαιρούμε λογισμούς, και κάθε ύψωμα, που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση 

τού Θεού.» Δεν αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αγαπημένοι; Λέει: «ενάντια στη γνώση του Θεού.» Πιστεύουμε ότι η γνώση 
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είναι στο κεφάλι και η αγάπη είναι στην καρδιά. Αλλά ο Θεός αρχίζει να μας δείχνει στις Γραφές ότι υπάρχουν βαθιές 

ΣΚΕΨΕΙΣ στην ΚΑΡΔΙΑ μας! Και αυτή είναι η αλλαγή που ο Θεός θέλει να κάνει σε μας όταν λέει: «Ανανεώστε τον νου σας», 

όταν λέει: «Μετανοήστε!» Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι η ελληνική λέξη «μετάνοια» σημαίνει «αλλάζω το νου». 

 

Πιστεύω ότι ο Θεός στην πραγματικότητα δεν μιλάει για αυτόν τον νου στο κεφάλι, αλλά μιλάει για τον βαθύ νου, τις 

σκέψεις στην καρδιά μας που μόνο ο Θεός μπορεί να εκθέσει και να αποκαλύψει και ότι αυτή είναι η βαθύτερη μετάνοια 

στην οποία μας καλεί. Αυτή είναι η βαθύτερη μετάνοια που πρόκειται να φέρει την αναζωπύρωση. Αυτή είναι η μετάνοια 

που βίωσε ο βασιλιάς Δαβίδ και τον έκανε να καταλάβει ότι είχε συλληφθεί στην αμαρτία.  

 

Ο Θεός λέει στο Ρωμαίους 1:21 ότι «μέσα στους μάταιους συλλογισμούς τους…» Στα ελληνικά είναι η ίδια λέξη με 

«διαλογισμός/ σκέψεις». Συνεχίζει να λέει: «και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους.» Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι καθώς 

γίνετε μάταιοι στη σκέψη σας, η καρδιά σας σκοτεινιάζει. 

 

Υπάρχει ένας τρόπος να γνωρίσουμε τον Θεό που προέρχεται από μια περιτμημένη καρδιά, μια ευάλωτη διαφανή καρδιά. 

Και θέλει να προχωράτε με αυτό. Θέλει να το εμπιστευθείτε αυτό. Θέλει να ανοίξετε και να Τον αφήσετε να περιτμήσει 

την καρδιά σας, να αφαιρέσει την ακροβυστία της καρδιάς σας ώστε να μπορέσετε να συνδεθείτε με την καρδιά Του και 

να Τον γνωρίσετε. Υπάρχει μια γνώση που βγαίνει από την αγάπη στον Θεό και όχι το αντίθετο. 

 

Θέλω να σας ενθαρρύνω να ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ τον Θεό να σας οδηγήσει μέσα από την αγάπη του Θεού που θα σας φέρει 

στην αληθινή γνώση του Θεού, όχι με τις σκέψεις του ίδιου του νου σας αλλά με τις σκέψεις της καρδιάς σας, 

καθαρίζοντας την καρδιά σας. Και τότε μπορούμε να Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και μπορούμε να ξέρουμε όπως 

γνωριζόμαστε. Και αυτή είναι η γνώση του Θεού, που είναι η εβραϊκή λέξη «γιαντά», μια οικεία γνώση του Θεού που δεν 

μπορεί να συμβεί με τις σκέψεις του νου σας. Μπορεί να συμβεί μόνο με το άνοιγμα της καρδιάς σας και την είσοδο σε 

οικειότητα μαζί Του και τα βάθη Του μπορούν να καλέσου τα βάθη σας και μπορούμε να γνωρίζουμε όπως γνωριζόμαστε. 

 

 

Γκρέτα Μαύρο 


