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ΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 
(Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ) 

 

 Ο Χριστός, όπως διασώζεται στα Ευαγγέλια, έ-
κανε πολλά θαύματα για να δείξει στους ανθρώπους 
ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας που περίμεναν και ότι αυ-
τά είναι προμηνύματα της νέας ζωής που έφερε στον 
κόσμο. Τα θαύματα ήταν απόδειξη της μεσσιανικής 
Του ιδιότητος, πέρα από την αγάπη που έδειχνε 
στους ανθρώπους που υπέφεραν από διάφορες α-
σθένειες, σωματικές και ψυχικές. 

Στο σημερινό Ευαγγέλιο είδαμε δύο θαύματα που έκανε ο Χρι-
στός. Το ένα είναι ότι θεράπευσε δύο τυφλούς οι οποίοι αμέσως α-
πέκτησαν το φως των οφθαλμών τους και είδαν τα δημιουργήματα 
του Θεού. Το άλλο θαύμα είναι ότι θεράπευσε έναν κωφό που δεν 
άκουγε, και αυτή η κώφωση ήταν συνέπεια της δαιμονικής κατάστα-
σης και δεν ήταν απλώς μια σωματική ασθένεια. Και στα δύο αυτά 
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θαύματα βλέπουμε την θεραπεία δύο σωματικών αισθήσεων, της 
οράσεως και της ακοής. 

Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Το σώ-
μα του έχει διάφορες αισθήσεις μεταξύ των οποίων είναι η αίσθηση 
της οράσεως και η αίσθηση της ακοής. Με την όραση μπορούμε να 
βλέπουμε την δημιουργία του Θεού, αλλά και να κινούμαστε με ευ-
χέρεια, και με την ακοή μπορούμε να ακούμε και να συνεννοούμαστε 
με τους ανθρώπους. Τι θα ήμασταν αν δεν είχαμε αυτές τις δύο ση-
μαντικές αισθήσεις! Οι άνθρωποι που τις στερούνται καταλαβαίνουν 
την αξία τους, αν και ο Θεός τους δίνη πολλή δύναμη για να ξεπερ-
νούν το πρόβλημά τους. 

Πάντως, οι αισθήσεις αυτές μας βοηθούν πολύ στην ζωή μας να 
κινούμαστε, να εργαζόμαστε, να διαβάζουμε, να ακούμε και να συνο-
μιλούμε με τους ανθρώπους. Αν μελετήσουμε από πλευράς ανατομί-
ας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και οι δύο αυτές αισθήσεις 
θα εκπλαγούμε από την σοφία του Θεού που τις κατασκεύασε. Οι τε-
λειότερες φωτογραφικές μηχανές και τα τελειότερα ακουστικά μηχα-
νήματα δεν μπορούν να φθάσουν την τελειότητα με την οποία λει-
τουργούν αυτές οι δύο σωματικές αισθήσεις. Θα πρέπει να δοξάζου-
με τον Θεό για την μεγάλη αξία τους και διότι μας έδωσε αυτήν την 
ευλογία. 

Συγχρόνως θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι, εκτός από τις 
σωματικές αισθήσεις, υπάρχουν και οι πνευματικές αισθήσεις. Πέρα 
από την σωματική όραση υπάρχει και η πνευματική όραση, η όραση 
του νου με την οποία κανείς μπορεί να δη την δόξα του Θεού. Με τα 
σωματικά του μάτια βλέπει την δημιουργία του Θεού, με τα πνευμα-
τικά του μάτια βλέπει το Φως του Θεού. Και πέρα από την σωματική 
ακοή υπάρχει και η πνευματική ακοή και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να 
ακούει και τους κτιστούς, αλλά και τους άκτιστους ήχους. Γι’ αυτό ο 
Χριστός είπε: «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω» (Ματθ. ια , 15). 

Δοξάζουμε τον Θεό για την σωματική όραση και ακοή, αλλά θα 
πρέπει με τον αγώνα μας, την προσευχή μας, την όλη εκκλησιαστική 
ζωή, να αποκτήσουμε και την πνευματική όραση και την πνευματική 
ακοή. Από την στέρηση αυτών των πνευματικών αισθήσεων πάσχου-
με και υποφέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό και δεν 



μπορούμε να ακούσουμε το θέλημά Του. Λόγω της ελλείψεως αυτών 
των πνευματικών αισθήσεων υποφέρουμε πολύ στην ζωή μας. Ο Χρι-
στός εξακολουθεί και σήμερα, δια της Εκκλησίας, να κάνη τέτοια 
θαύματα, δηλαδή να θεραπεύει την πνευματική τύφλωση και την 
πνευματική κώφωση του άρρωστου ανθρώπου. Τέτοια θαύματα θα 
πρέπει να επιδιώκουμε να γευόμαστε από τον Θεό και αυτά τα θαύ-
ματα γίνονται μέσα στην Εκκλησία. 

 
 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΠΤΑ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΕΦΕΣΩ 
 

 Έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ., στα 
χρόνια του διώκτη των Χριστιανών Δε-
κίου. Αφού μοίρασαν όλα τα υπάρχο-
ντά τους στους πτωχούς, μπήκαν σε 
μια σπηλιά και παρακάλεσαν τον Θεόν 
να τους πάρει κοντά του και να μην ε-

πιτρέψει να παραδοθούν στον ειδωλολάτρη βασιλέα. Ο Δέκιος όταν 
ήλθε στην Έφεσο, ζήτησε να παρουσιαστούν μπροστά του και να θυ-
σιάσουν στα είδωλα. Όταν πληροφορήθηκε ότι “απέθαναν” σε μια 
σπηλιά, διέταξε να φράξουν το στόμιό της. Έτσι έμειναν να κοιμούνται 
τόσα πολλά χρόνια και όταν εξύπνησαν νόμισαν ότι είχαν κοιμηθεί το 
προηγούμενο βράδυ. Εξύπνησαν κατά τα χρόνια της βασιλείας Θεοδο-
σίου του μικρού, τότε που μια αίρεση υποστήριζε ότι δεν υπάρχει ανά-
σταση νεκρών. Έτσι, ο Θεός φανέρωσε με το θαύμα αυτό, ότι κατά τον 
ίδιο τρόπο θα αναστηθούν όλοι οι κεκοιμημένοι κατά την ημέρα της 
Κρίσεως, στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά τους δεν αλ-
λοιώθηκαν καθόλου από τον χρόνο, αλλά ούτε και τα ρούχα τους είχαν 
υποστεί την παραμικρή φθορά από την υγρασία της σπηλιάς. Όταν ξύ-
πνησαν από τον βαθύ αυτόν ύπνο, αισθάνθηκαν να πεινούν και ένας 
από αυτούς βγήκε, αφού εν τω μεταξύ είχε αποφραχθεί το στόμιο του 
σπηλαίου, και κατέβηκε στην Έφεσο να ψωνίσει τρόφιμα. Τότε έγινε 
κάτι το ασυνήθιστο. Τον περικύκλωσαν πολλοί από τους κατοίκους της 
πόλεως και ζητούσαν να μάθουν που βρήκε αυτόν τον θησαυρό. Γιατί 
από τα χρήματα που κρατούσε, νόμισαν ότι βρήκε θησαυρό από αρχαία 



νομίσματα και τον έσυραν στις Αρχές για ανάκριση. Τελικά, μετά την 
ανάκριση και τις έρευνες έγινε γνωστόν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός 
και έτρεξαν όλοι στο σπήλαιο, γεμάτοι δέος και θαυμασμό, για να τους 
δούν όλους από κοντά. Και ενώ συνομιλούσαν, οι επτά Παίδες είπαν 
ότι νυστάζουν και θέλουν να κοιμηθούν. Και πράγματι έγειραν το κεφά-
λι και κοιμήθηκαν μέχρι την ημέρα της κοινής Αναστάσεως. 

Τα ονόματά τους είναι: Μαξιμιλιανός, Ιάμβλιχος, Μαρτινιανός, Δι-
ονύσιος, Αντωνίνος (ή Ιωάννης), Κωνσταντίνος και Εξακουστοδιανός. 
Η συγκλονιστική ιστορία των επτά παίδων στην Έφεσο φανερώνει την 
αλήθεια ότι ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως άλλωστε και ο 
ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Ο Χριστός κατήργησε τον θάνατο, αλ-
λά επέτρεψε να υπάρχη ο πρόσκαιρος χωρισμός της ψυχής από το σώ-
μα, από μεγάλη αγάπη και φιλανθρωπία, για να μη γίνη το κακόν αθά-
νατο. Και όπως οι επτά Παίδες εξύπνησαν από τον ύπνο, στον οποίον 
είχαν παραδοθεί κατά παραχώρηση του Θεού, τριακόσια εβδομηντα-
δύο χρόνια, έτσι όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν κατά την Δευτέρα 
Παρουσία του Χριστού.  

Στο “Μικρό Ευχολόγιο” της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπάρχει “Ευχή 
των Επτά Παίδων εις ασθενή και μη υπνούντα”, η οποία διαβάζεται από 
τον Ιερέα σε όσους έχουν προβλήματα με τον ύπνο, στην οποία, μεταξύ 
άλλων, αναφέρονται τα εξής: “Αλλά και τους αγίους σου και ενδόξους 
επτά Παίδας, ομολογητάς και μάρτυρας της σής επιφανείας αναδείξας, 
εν ταις ημέραις Δεκίου του βασιλέως και αποστάτου, και τούτους κοι-
μήσας εν σπηλαίω έτη τριακόσια εβδομήκοντα δύο, ωσεί βρέφη θάλ-
ποντα εν τη νηδύϊ της αυτών μητρός, και μηδόλως υπομείναντας φθο-
ράν, εις έπαινον και δόξαν της φιλανθρωπίας σου, εις ένδειξιν και βε-
βαίωσιν ημών της παλιγγενεσίας και αναστάσεως πάντων…” (Έκδ. Απ. 
Διακ., 1974, σελ. 278). 

Η βίωση του τρόπου ζωής που διδάσκει η Εκκλησία οδηγεί στην 
προσωπική κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, και στην υπέρβαση του θα-
νάτου στα όρια της προσωπικής ζωής. Τότε ο άνθρωπος, όχι μόνον δεν 
φοβάται τον θάνατο, αλλά όπως ο Απόστολος Παύλος “επιθυμεί ανα-
λύσαι και σύν Χριστώ είναι”. 

 
 


