
Η καρδιά είναι ο πρώτος παράγοντας στη ζωή μας
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«Ακούτε και να καταλαβαίνετε: αυτό που εισέρχεται στο στόμα δεν κάνει ακάθαρτο τον 
άνθρωπο, αλλά αυτό που βγαίνει από το στόμα, τούτο κάνει ακάθαρτο τον άνθρωπο». Τότε 
πλησίασαν  οι  μαθητές  και  του  λένε:  «Ξέρεις  ότι  οι  Φαρισαίοι  σκανδαλίστηκαν,  όταν 
άκουσαν  αυτόν το λόγο;» Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: «Κάθε φυτεία που δε φύτεψε ο 
Πατέρας μου ο ουράνιος θα ξεριζωθεί. Αφήστε τους. είναι τυφλοί, οδηγοί τυφλών. Και αν 
τυφλός οδηγεί τυφλό, και οι δύο θα πέσουν σε λάκκο».  Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και του 
είπε:  «Εξήγησέ  μας  αυτήν  την  παραβολή».  Εκείνος  είπε:  «Ακόμα τώρα  κι  εσείς  είστε 
ασύνετοι; Δε νοείτε ότι καθετί που μπαίνει στο στόμα προχωρεί στην κοιλιά και ρίχνεται 
έξω  στο  αποχωρητήριο;  Αλλά  εκείνα  που  βγαίνουν  από  το  στόμα  εξέρχονται  από  την 
καρδιά,  και  εκείνα  κάνουν  ακάθαρτο  τον  άνθρωπο.  Γιατί  από  την  καρδιά  εξέρχονται 
διαλογισμοί κακοί, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστήμιες.  Αυτά 
είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο, αλλά το να φάει κανείς με άνιφτα χέρια δεν κάνει 
ακάθαρτο τον άνθρωπο».                                                                                       Μτ.  ιε' 10-20

Η καρδιά  είναι  ο  πρώτος  παράγοντας  στη ζωή μας.  Η καρδιακή γνώση προηγείται  της 
νοησιαρχικής.  Η  καρδιά  βλέπει  άμεσα,  αστραπιαία,  ενιαία.  Αυτή  η  γνώση της  καρδιάς 
μεταδίδεται  στο νου,  και μέσα στο νου χωρίζεται  σε μέρη,  αναλύεται  σε  συστατικά.  Η 
αλήθεια  ανήκει  στη  καρδιά  και  όχι  στο  νου.  Στον  εσωτερικό  άνθρωπο  και  όχι  στον 
εξωτερικό.                                                                                               Αγ. Ιωάννης της Κροστάνδης
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