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Η μαλακή καρδιά του Ιησού 
 

Πριν από μερικές εβδομάδες, βρέθηκα  σε μια μεγάλη πνευματική μάχη η οποία έχει κοπάσει σημαντικά λόγω της 

παρέμβασης του Κυρίου. Μου επιτέθηκε ένα πνεύμα φόβου (δεν σχετίζεται με τον κοροναϊό), τέτοιο που 

παρόμοιο του δεν έχω αντιμετωπίσει εδώ και πολύ καιρό. Ο φόβος προσπαθούσε να μου κλέψει από την 

οικειότητα μου με τον Κύριο. Ο φόβος, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, εμποδίζει την οικειότητα. Είναι ένα 

πρόσκομμα  που εμποδίζει την τέλεια αγάπη Του να ριζωθεί και να στεριώσει στις καρδιές μας. Μετά από μια 

πάλη πολλών εβδομάδων, ένα βράδυ ο Κύριος παρενέβη και, για μια στιγμή μου φανερώθηκε. Καθώς βίωσα την 

απτή  παρουσία της  αγάπης Του στο δωμάτιό μου, ένιωσα αμέσως την έντονη επιθυμία στο πνεύμα μου να βάλω 

το κεφάλι μου στο στέρνο Του σαν τον Ιωάννη τον Αγαπημένο. Ξαφνικά, είδα στιγμιαία  τη φυσική καρδιά του 

Ιησού μέσα στο θώρακά Του. Αυτό που είδα έχει την δύναμη να μεταμορφώνει τις καρδιές! Η καρδιά του Ιησού 

ήταν εντελώς ΜΑΛΑΚΗ! Δεν υπήρχε πουθενά σκληρότητα σε αυτήν! 

 

Σκέφτηκα τη γραφή, εφόσον λέγεται: «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του, να μη σκληρύνετε τις καρδιές σας, όπως 

στην πρόκληση της έντονης πικρίας». Ψαλμός 95:8 · Εβραίους 3:15. Ήξερα αμέσως ότι ο Ιησούς δεν σκληραίνει 

ποτέ την καρδιά Του. Ακόμα και στον σταυρό, μέσα σε όλους τους φρικτούς πόνους που υπέφερε, έμεινε 

αφοσιωμένος  στον Πατέρα του χωρίς να σκληρύνει ποτέ την καρδιά Του. ΠΟΤΕ. Πραγματικά είναι τρυφερός ανά 

πάσα στιγμή. Ακόμα και όταν επιπλήττει, ακόμη και όταν κρίνει με δικαιοσύνη, η καρδιά Του δεν σκληραίνει. Ο 

Ιησούς μπορεί πάντα να συγκινείται  από τις αδυναμίες μας. ΠΑΝΤΑ. 

 

Eπειδή, δεν έχουμε αρχιερέα, που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε καθ’ 

όλα, κατά τη δική μας ομοιότητα, χωρίς αμαρτία. Εβραίους 4:15 

 

Πώς θα σε παραδώσω, Eφραΐμ; Πώς θα σε εγκαταλείψω, Iσραήλ; Πώς θα σε κάνω σαν την Aδαμά; Πώς θα σε 

βάλω σαν τη Σεβωείμ; H καρδιά μου μεταστράφηκε (Εβραϊκά: hafach/ άλλαξε) μέσα μου, τα σπλάχνα μου 

συγκινήθηκαν (Εβραϊκά: nichum/ αναστέναξαν σαν να λυπάταi). Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου, δεν 

θα επιστρέψω για εξολοθρεμό τού Eφραΐμ· επειδή, εγώ είμαι Θεός, και όχι άνθρωπος, Άγιος ανάμεσά σου· 

Ωσηε 11:8-9 

 

Η μαλακή καρδιά του Θεού μπορεί να γυρίσει (να αλλάξει). Μπορεί, από τη μεγάλη Του αγάπη, να μεταμεληθεί. 

 

Αυτή η αποκάλυψη της μαλακής καρδιάς του Χριστού είναι το μυστικό της αληθινής μεσιτείας. Ως μεσίτες, ο 

Μωυσής, ο Παύλος και πολλοί άλλοι γνώρισαν βιωματικά ότι Αυτός θα μπορούσε να αγγιχτεί, να συγκινηθεί και 

να μεταμεληθεί. Η Μαριάμ, η μητέρα του, ήξερε την μαλακή καρδιά του. Η Μαρία από τη Βηθανία την κράτησε. Η 

Μαρία Μαγδαληνή αρνήθηκε να την αφήσει. Ο Ιωάννης ο Αγαπημένος έγειρε πάνω της. 

 

Όταν μου αποκάλυψε την μαλακή καρδιά του, τότε κατάλαβα γιατί τα πλήθη συνέρρεαν γύρω Του, και οι 

άνθρωποι, σκουντώντας, σπρώχνοντας και παραμερίζοντας στρυμωγμένα πρόσωπα, κατάφερναν, ξεπερνώντας 
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κάθε είδους εμπόδια,  να Τον προσεγγίσουν για να λάβουν από Αυτόν τη βοήθεια και τη θεραπεία που είχαν 

ανάγκη, ακόμη και όταν τα λόγια Του ηχούσαν σαν ΟΧΙ. Η μητέρα του είχε υποδείξει στους υπηρέτες της Κάνα: 

«Κάντε ό,τι σας πει», γιατί γνώριζε ότι η καρδιά Του δεν θα μπορούσε ποτέ να αρνηθεί να προσφέρει το αναγκαίο 

θαύμα που θα παρείχε κρασί στους καλεσμένους του γάμου. Η Χαναναία ήταν πρόθυμη να υποταχθεί σαν 

σκύλος, που τρώει από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι του αφέντη του, γιατί διέκρινε την 

μαλακή Του καρδιά πίσω από τις «σκληρές» του αποκρίσεις. Όλοι αντιλήφθηκαν ότι η καρδιά Του παραμένει 

ΠΑΝΤΑ δεκτική να ψηλαφηθεί . Όλοι αυτοί οι προηγούμενοι και αμέτρητοι άλλοι αναγνώρισαν τον χτύπο της 

τρυφερής  καρδιάς Του πίσω από τα λόγια Του, παραμερίζοντας όλα τα εμπόδια. Η τρυφερότητα της καρδιάς του 

Ιησού δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Είναι ακαταμάχητη, τώρα και για πάντα ..... 

 

Κάθε μέρα να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο, όσο ισχύει το σήμερα, έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανέναν από σας 

η αμαρτία και τον κάνει σκληρόκαρδο. 

 

Η Γραφή το λέει καθαρά: Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του, να μη σκληρύνετε τις καρδιές σας, όπως στην 

πρόκληση της έντονης πικρίας. 

 

Η έκπτωτη ανθρώπινη καρδιά μπορεί να σκληρύνει. Η αμαρτία σκληραίνει την καρδιά. Επειδή ο Ιησούς ΠΟΤΕ δεν 

αμάρτησε, η καρδιά Του δεν σκληρύνθηκε ποτέ από την εξαπάτηση της αμαρτίας. Η δική μας ανθρώπινη καρδιά 

μπορεί να σκληρύνει εάν δεν είμαστε προσεκτικοί ώστε, ακούγοντας και προσέχοντας σε αυτά που λέει η φωνή 

Του, να παραμείνουμε ενωμένοι με την δική Του καρδιά, και να μη επιτρέπουμε θυμό και πίκρα να εισέλθουν και 

να μας μολύνουν. Εβραίους 3:13 · 15 

 

Οι φόβοι που έρχονται εναντίον μας τους τελευταίους καιρούς θα αγριέψουν. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί  

(Ματθαίος 24:12). Το μόνο που θα έχουμε θα είναι η μαλακή καρδιά του Κυρίου μας που θα μας είναι ευχάριστο 

να αγγίζουμε και που είναι δεκτική στις ικεσίες μας. Το κλειδί για να ξεπεραστεί ο φόβος αυτές τις τελευταίες 

μέρες είναι να γνωρίζουμε την απαλή, ήρεμη και ευγενική Του καρδιά. Δεν είναι μόνο το καταφύγιο μας, αλλά 

είναι το φρούριο που καθιστά αδύνατο τον φόβο να εισβάλει και να εγκατασταθεί. Μένοντας ενωμένοι με 

οικειότητα στην αγάπη του Ιησού, αυτό είναι που θα  εκδιώχνει το φόβο και θα τον κρατά μακριά. 

 

Αγαπημένοι, ας ενωθούμε στενά  με την αγάπη του Ιησού αυτές τις τελευταίες μέρες. Ας είναι αυτό το στέρεό μας 

θεμέλιο. Θα είναι το μόνο πράγμα που θα μας κρατήσει όταν όλα τα άλλα θα αποτύχουν. Είναι σημαντικό να 

σχετιζόμαστε στενά με την απαλή καρδιά του Χριστού, γνωρίζοντας την όχι με το μυαλό, αλλά με την καρδιά μας. 

Ο Ιησούς αποκαλύπτει και φανερώνει την καρδιά Του σε όσους επιθυμούν να αλλάξουν και τις δικές τους καρδιές, 

σε εκείνους που επιθυμούν και δέχονται  να απαλυνθεί η  καρδιά τους και να της αφαιρεθούν όλα εκείνα τα 

σκληρά της μέρη.   

 

 

Γκρέτα Μαύρο 


