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ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς
την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να
σκιαγραφήσουμε ένα ιδεώδες που κανείς δεν μπορεί να επιτύχει. Όποιος υποθέσει κάτι
τέτοιο ως σκοπό αυτού του κεφαλαίου, θα απογοητευθεί πολύ εύκολα. Παρόλα αυτά
χρειαζόμαστε ένα μέτρο, μια κατεύθυνση, μια οπτική την οποία να επιδιώκουμε και να
ακολουθούμε καθώς προχωρούμε. Η πρόθεση μας είναι να έχουμε στη διάθεση μας κάτι
που θα ενθαρρύνει την επιμονή και την υπομονή μας στον αγώνα για ενότητα και
ευτυχία μεταξύ μας.
Η σχετικότητα της γαμήλιας σχέσης.
Η ομορφότερη σχέση που υπάρχει είναι φυσικά η σχέση ανάμεσα στο Θεό και τον
άνθρωπο, αλλά αμέσως μετά από αυτήν έρχεται η γαμήλια σχέση ανάμεσα σ’ έναν
άνδρα και μια γυναίκα.
Ο γάμος, εν τούτοις, δεν είναι τα «πάντα», γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν
σύντροφο. Επίσης, ένα μέρος της ζωής σου, ως παιδί ή διαζευγμένος ή σε χηρεία, το
περνάς χωρίς να είσαι παντρεμένος.
Ο Θεός μπορεί να έχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο για τη ζωή κάποιου. Το βλέπουμε στη ζωή
του Ίδιου του Ιησού κι επίσης στη ζωή του Παύλου. Ξεκινώντας από την
Α΄ Κορινθίους 7:25 ο ίδιος ο Παύλος λέει ότι ο γάμος είναι καλός, αλλά μερικές φορές το
να μείνει κάποιος ανύπανδρος είναι καλύτερο. Εάν είσαι παντρεμένος/η μην επιτρέψεις
ποτέ να πάρει ο/η σύζυγος σου τη θέση του Θεού στη ζωή σου. Προσπάθησε να
κρατήσεις την σωστή ισορροπία. Ο Παύλος δεν λέει ότι είναι λάθος να παντρεύεται
κανείς, απλά λέει να είμαστε προσεκτικοί ώστε ο γάμος να μη μας «καταπιεί» : «Αυτοί
που έχουν γυναίκες να ζουν σαν να μην έχουν».
Είναι επίσης πολύ πιθανό, ένα πρόσωπο να μην είναι ακόμα έτοιμο για κάποιο
σύντροφο. Ο Θεός περιμένει, προστατεύοντας σε ή δοκιμάζοντας σε.
Το να είσαι ανύπανδρος/η μπορεί να είναι επώδυνο και αυτό θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ένταση και πικρία. Είναι υγιέστερο να αποδεχτείς την κατάσταση ως έχει. Η
ζωή, παρότι ατελής σε πολλούς τομείς της, είναι το μεγαλύτερο δώρο. Το να είσαι
μόνος/η μπορεί να βοηθήσει στο να βρεις την ταυτότητα σου εν Κυρίω. Είναι συχνά,
μέσα στην μοναχικότητα που οι άνθρωποι έχουν ακούσει το Θεό να τους μιλά πιο
ξεκάθαρα. Το βλέπουμε αυτό με τον Μωυσή, τον Αβραάμ, τον Παύλο και τον Ιησού. Ο
Ίδιος ο Θεός μπορεί να είναι ο σύντροφός σου και να σου προσφέρει το αίσθημα της
ασφάλειας. Εξάλλου το αίσθημα της πικρίας είναι τόσο απωθητικό. Χωρίς ένα σύντροφο
η ζωή μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά μπορείς να λάβεις ιδιαίτερη δύναμη.
Σίγουρα, η πρόθεση του Θεού ήταν ο άνθρωπος να έχει ένα σύντροφο. «Γι’ αυτό το
λόγο θα εγκαταλείπει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη
γυναίκα του, θα γίνονται ένα σώμα» (Γένεση 2:24, Ματθ. 19:5 και Εφες.5:31). Ακούγεται
σοβαρό. Άφησε τους γονείς σου. Προσκολλήσου στη γυναίκα σου και μην ζεις σαν
παντρεμένος εργένης!
Δεν είναι σοφό να εξιδανικεύεις το γάμο. Κάθε γάμος είναι ατελής επειδή οι άνθρωποι
είναι ατελείς. Έννοιες και στενοχώριες έρχονται μαζί του και μερικές φορές είναι
πραγματικός αγώνας για να επιτύχεις σ’ αυτόν. Γι’ αυτό το λόγο ο Παύλος γράφει ότι
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αυτοί που είναι παντρεμένοι να προσδοκούν «προβλήματα σ’ αυτή τη ζωή», από τα
οποία θα χαιρόταν να τους απαλλάξει.
Οποιαδήποτε σχόλια πάνω στις σχετικές με το γάμο αξίες εγκυμονούν κινδύνους.
Υπάρχουν αυτοί που είναι τόσο «άγιοι», τόσο απασχολημένοι με πνευματικά ζητήματα,
που παραμελούν τον/τη σύζυγό τους. Εξάλλου κάθε τι που έχει να κάνει με το Θεό έχει
αιώνια αξία, κάτι που ο γάμος δεν έχει. Αυτή είναι μια πολύ λανθασμένη αντίληψη. Το
να αγαπάμε ο ένας τον άλλον είναι η δεύτερη εντολή και έχει την ίδια βαρύτητα με την
πρώτη. Η Αγ. Γραφή λέει : «Όποιος βρήκε καλή γυναίκα, βρήκε την ευτυχία, έχει
ευνοηθεί από τον Κύριο» (Παροιμ. 18:22). Εάν απολαμβάνεις το προνόμιο να είσαι
παντρεμένος, τότε ο γάμος δεν έχει σχετική σημασία και έχετε και οι δυο την ίδια ευθύνη
να τον κάνετε να επιτύχει.
Η κατάσταση του γάμου μπορεί να αποτελεί πηγή μεγάλης χαράς. Δεν μπορεί κανείς να
συλλάβει έναν δεσμό με ένα άλλο ανθρώπινο ον ισχυρότερο από το δεσμό ανάμεσα στον
σύζυγο και την σύζυγο. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο υπόβαθρο που να παρέχει ίσες
ευκαιρίες υπηρεσίας του ενός προς τον άλλο και να δίνει τη δυνατότητα της πρακτικής
εφαρμογής της αγάπης προς ένα άλλο ανθρώπινο ον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη
από το να βάζεις τη ζωή σου για τον πλησίον σου – και ποιος είναι πλησιέστερος από τον
σύντροφό σου για όλη τη ζωή ; Ο γάμος προσφέρει υποστήριξη και καρποφορία, μπορεί
να φέρει στην ύπαρξη παιδιά και να παρέχει ασφάλεια και ανακούφιση. Οι έγγαμοι
σύντροφοι έχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να οικοδομήσουν ο ένας τον άλλο εν αγάπη.
Τι είναι γάμος ;
Όταν μιλάμε για το γάμο θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της συμβίωσης και της
συνθήκης. Με τον όρο συνθήκη υποδηλώνουμε τη δομή μέσα στην οποία λαμβάνει
χώρα η συμφωνία να ζήσουμε μαζί. Η συνθήκη συμπεριλαμβάνει όλους τους κανόνες
που πρέπει να τηρηθούν από τα δυο μέρη, τα οποία έχουν συμφωνήσει να ζήσουν μαζί
κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Η Αγ. Γραφή δεν παρέχει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της μια πλήρη και
ξεκάθαρη περιγραφή του συνόλου του γάμου όπως ο Θεός είχε σχεδιάσει να είναι. Για
να φτάσουμε σε μια επαρκή περιγραφή θα πρέπει να ανακαλύψουμε και να
συγκεντρώσουμε τα διάφορα στοιχεία που βρίσκονται σε όλη την Αγ. Γραφή. Το πρώτο
σημαντικό σημείο το βρίσκουμε στην εξιστόρηση της δημιουργίας. Ο Ίδιος ο Ιησούς
αναφέρεται “στην αρχή» σχετικά με το τι ο Θεός ήθελε για την σχέση άνδρα και
γυναίκας. Στο Ματθαίο 19:8, όταν οι Φαρισαίοι αναφέρθηκαν στο Νόμο του Μωυσή,
λέει: «Αρχικά όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα». Πώς ήταν, δηλαδή, τα πράγματα στην
αρχή;
Στην αρχή
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να εξετάσουμε από κοντά το βιβλίο της Γένεσης εάν θέλουμε να
αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση αυτών των πραγμάτων.
Στην αρχή ήταν μόνο ο Θεός Πατέρας, Υιός και Αγ. Πνεύμα. Ποιός είναι ο Θεός; Ο Θεός
είναι ένα Πρόσωπο που δεν μπορούμε να δούμε. Είναι Πνεύμα (Ιωάννης 4:24). Ο Θεός
είναι επίσης αγάπη (Α΄ Ιωάννου 4:9). Ανάμεσα στην Τριάδα υπάρχει τέλεια αγάπη, θεϊκή
αγάπη.
Ο Θεός είπε : Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την
ομοίωση. Γιατί; Χρειαζόταν ο Θεός τους ανθρώπους; Όχι.
Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να πάρει αναγνώριση για τον εαυτό Του,
αλλά για να μπορέσει να δώσει από την αγάπη Του, με σκοπό να μοιραστεί.
Η επιθυμία της καρδιάς του Θεού, η αγάπη Του κατευθύνθηκε προς τον Αδάμ. Η
αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο είναι η αγάπη που πάντοτε ελπίζει χωρίς να ζητά
ανταπόδοση, η οποία δεν είναι εγωιστική αλλά υπομένει πάντα (βλ. Α΄Κορ. 13).
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Διαβάζουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο από το χώμα και φύσηξε
μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανό ον (Γένεση 2:7). Το
σώμα του ανθρώπου που είχε φτιαχτεί από χώμα διαποτίστηκε από την ψυχή. Η ψυχή,
αποτελούμενη από το νου, τα συναισθήματα και τη θέληση, είναι η προσωπικότητα του
ανθρώπινου όντος. Η ψυχή δεν δημιουργήθηκε από χώμα, αλλά προήλθε από το Θεό. Η
ψυχή συνδεόταν με το Θεό μέσω του πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού κατοίκησε μέσα
στο πνεύμα του ανθρώπου. Με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος ήταν πλήρης, αποτελούμενος
από σώμα, ψυχή και πνεύμα και ως εκ τούτου δημιουργημένος κατ’ εικόνα και ομοίωση
του Θεού. Ήταν κομμάτι του Θεού. Διαβάζουμε ότι, ‘… ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από
το χώμα της γης και φύσηξε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο άνθρωπος
ζωντανό ον.’ (Γεν. 2:7).
Λέει ότι μετά από κάθε μέρα δημιουργίας ο Θεός έβλεπε ότι κάθε τι που είχε
δημιουργήσει ήταν καλό. Αφού ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο Του με τη δημιουργία του
ανθρώπου, διαβάζουμε : «Ήταν πολύ καλά» (Γεν. 1:31). Όταν όμως επιστρέφουμε στη
Γένεση 2:18 τον καιρό που μόνο ο Αδάμ είχε δημιουργηθεί, δεν είναι καλό. «Δεν είναι
καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος».
Γιατί ο Θεός δημιούργησε την Εύα; Χρειαζόταν ο Αδάμ την Εύα; Δεν ήταν ο Θεός
αρκετός για τον Αδάμ; Ο Θεός του έδινε αναγνώριση και ασφάλεια, δεν είναι έτσι;
Διαβάζουμε ότι σε όλη τη δημιουργία δεν βρισκόταν κατάλληλος βοηθός γι αυτόν. Ο
Αδάμ είχε μόνο πατέρα – και τι Πατέρα! Είχε το Θεό πατέρα, που ήταν αμέτρητα
ανώτερος, σπουδαιότερος και ισχυρότερος από αυτόν. Η πρόθεση του Θεού ήταν να
αναπτυχθεί ο Αδάμ ως προσωπικότητα και να επιτύχει (κατακτήσει όλες τις δυνατότητες
του) όλο το δυναμικό του.
Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός δημιούργησε την Εύα, έτσι ώστε να μπορέσει να συμμεριστεί
την αγάπη του με κάποιον του ιδίου με αυτόν επιπέδου. Ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν ο
καθένας τον τόπο του. «Οι ουρανοί ανήκουν μόνο στον Κύριο, αλλά τη γη την
εμπιστεύτηκε στους ανθρώπους» (Ψαλμ.115:16) «Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο
απέχουν τα έργα μου απ’ τα δικά σας, οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας» (Ησαΐας 55:9).
Ο Θεός γέμισε την καρδιά του Αδάμ και της Εύας με τη θεία Του αγάπη ώστε να
μπορέσουν να μεταδώσουν αυτή την αγάπη ο ένας στον άλλο. Οι σχέσεις ανάμεσα στους
ανθρώπους και ιδιαίτερα μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, στόχο είχαν να τους
δώσουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να αγαπούν.
Ο Θεός δημιούργησε την Εύα με τον ίδιο τρόπο που δημιούργησε τον Αδάμ. Ο Θεός
δημιούργησε τον Αδάμ από το χώμα και έπλασε την Εύα από τον Αδάμ. Διαβάζουμε ότι ο
Θεός πήρε μια πλευρά και «έπλασε (κατασκεύασε) μια γυναίκα από την πλευρά». Συχνά
επισημαίνεται ότι η Εβραϊκή λέξη για την πλευρά που είναι ‘sala’ μπορεί επίσης να
αποδοθεί «πλευρά-άποψη». Ο Θεός πήρε μια πλευρά, μια άποψη, του άνδρα και την
μετέτρεψε σ’ ένα ανεξάρτητο πρόσωπο. Ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα ξεκίνησαν
τη ζωή τους ως ένα. Η γυναίκα «βγήκε από τον άνδρα». Ο Αδάμ είπε : “Αυτό επιτέλους
είναι κόκαλο από τα κόκαλα μου και σάρκα από τη σάρκα μου». Τα λόγια αυτά δείχνουν
πόσο ενωμένος ένιωθε με την Εύα. Επίσης εξηγούν την τεράστια δύναμη της έλξης που
γενικότερα υπάρχει μεταξύ των δυο φύλων. Αμέσως μετά συναντάμε τα λόγια : «Γι αυτό
το λόγο ο άνδρας θα…και θα ενώνεται με τη γυναίκα του».
Με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός έχει μια βαθιά επιθυμία για την ανθρωπότητα, επειδή
είμαστε κομμάτι Του, ο πρώτος άνδρας επιθυμούσε τη γυναίκα επειδή προερχόταν από
αυτόν, κι αυτή η επιθυμία ήταν αμοιβαία.
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Η πλατιά και γενναιόδωρη αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα και από πρόσωπο
σε πρόσωπο μπορεί να απεικονιστεί ως εξής :

ΘΕΟΣ

ΑΔΑΜ

ΕΥΑ

Ο Θεός δεν ήθελε να γίνει ο Αδάμ εγωκεντρικός. Ο Θεός ήταν καρποφόρος, ως εκ
τούτου, δόθηκε η άδεια στον Αδάμ και την Εύα, με τη σειρά τους, να δημιουργήσουν
απογόνους κατά τη δική τους εικόνα και ομοίωση για να μπορέσουν να μεταδώσουν έτσι
την αγάπη του Θεού. Ο Θεός είπε : «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να
πολλαπλασιαστείτε».
Μετά συνέβη η πτώση του ανθρώπου. Υπήρχαν δυο ιδιαίτερα δέντρα μέσα στον Κήπο
της Εδέμ, το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Το
δέντρο της ζωής αντιπροσωπεύει τον Ίδιο το Θεό. Το δέντρο της γνώσης του καλού και
του κακού αντιπροσωπεύει έναν τρόπο (ζωής) χωρίς το Θεό. Ο Θεός είχε πει ότι θα
μπορούσαν να φάνε ελεύθερα από όλα τα δέντρα του κήπου- εκτός από το δέντρο της
γνώσης του καλού και του κακού. Εάν ποτέ έτρωγαν από αυτό το δέντρο σίγουρα θα
πέθαιναν. Ο διάβολος τους έπεισε να φάνε από τον καρπό αυτού του δέντρου.
Είπε : «Όχι, βέβαια! Δεν θα πεθάνετε, ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε
απ’ αυτό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί, και θα γνωρίζετε το καλό και
το κακό». Άκουσαν τα ψέματα του διαβόλου και έφαγαν τον καρπό του απαγορευμένου
δέντρου. Αυτό δημιούργησε χάσμα στη σχέση τους με το Θεό. Ο θάνατος για τον οποίο
είχε μιλήσει ο Θεός δεν ήταν μόνο φυσικός θάνατος αλλά μια πλήρης διακοπή
επικοινωνίας με τον Θεό που τους είχε δώσει ζωή. Σήμαινε μια αιώνια αποξένωση από το
Θεό.
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού στην ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου; Το Πνεύμα
του Θεού δεν μπορούσε να κατοικεί πλέον μέσα στον άνθρωπο και κατά συνέπεια η ψυχή
του ανθρώπου παραμορφώθηκε. Οι σκέψεις του έγιναν υπερήφανες επειδή νόμιζε ότι
ξέρει καλύτερα από το Θεό, και τα συναισθήματα του στράφηκαν προς τον εαυτό του
κάνοντας τον εγωιστή. Η θέληση του επαναστάτησε ενάντια στο Θεό επειδή ο άνθρωπος
είχε ακούσει τον εχθρό του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε πια να δεχθεί την αγάπη
του Θεού, γι αυτό χρειαζόταν να βρει αλλού την αγάπη, την αναγνώριση και την
ασφάλεια, που πριν έπαιρνε από το Θεό. Πού αλλού; Από ποιόν; Από τον σύντροφο του.
Όμως δεν ήταν πια η θεϊκή αγάπη που μεταδιδόταν, η οποία δωρεάν λαμβανόταν και
δωρεάν προσφερόταν. Μετατράπηκε σε μια απαιτητική αγάπη. Αυτή είναι η ανθρώπινη
αγάπη που περιμένει ανταπόδοση. Μετά αναπτύσσεται ο φόβος ότι δεν θα είναι αρκετή.
Η εγωιστικότητα προκαλεί την επιδίωξη να πάρω. Εάν υπάρχει το αίσθημα της
ανεπάρκειας τότε εγείρονται απαιτήσεις και η ροή της αγάπης αλλάζει, παίρνει την
αντίθετη κατεύθυνση και γίνεται πρωταρχικά αγάπη του εαυτού μας.
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Αυτό απεικονίζεται ως εξής :

ΘΕΟΣ

ΑΔΑΜ

ΕΥΑ

Σχετικά με τη γυναίκα διαβάζουμε : «Η επιθυμία σου θα στρέφεται προς τον άνδρα
σου». Όμως, δεν θα πρέπει, αρχικά, να του αποδώσουμε σεξουαλικό περιεχόμενο.
Υπάρχει τώρα πια μια έλλειψη πληρότητας στη γυναίκα που την αναζητά στον άνδρα.
Τον χρειάζεται να της δώσει αυτό που μόνο ο Θεός μπορούσε. Τον περιτριγυρίζει και τον
απομακρύνει από τη θέση που ο Θεός του έχει δώσει. Ποια θέση; Τη θέση που πρέπει να
έχει ως πνευματικός ηγέτης μέσα στο γάμο και την οικογένεια του. Έχοντας πράξει αυτό,
στη συνέχεια πρέπει, αναγκαστικά, να πάρει τη θέση του
Σχετικά με τον άνδρα διαβάζουμε : «Αυτός θα σε εξουσιάζει». Ως άνδρας
παραμορφώνεται, επειδή αντί να είναι ντυμένος με την Θεϊκή εξουσία επάνω στη
δημιουργία, θα χρειάζεται να καταφεύγει στη δύναμη και την βία για να διατηρήσει τη
θέση του. Το μεγαλύτερο άγχος του θα είναι σε σχέση με τη δουλειά του. Θα πρέπει να
ταλαιπωρείται και να παλεύει με την υπέρ-φορολόγηση αλλά επίσης με την
αναποτελεσματικότητα και την ανεργία (αγκάθια και τριβόλια).
Το μεγαλύτερο άγχος της γυναίκας θα έχει να κάνει με την απόκτηση και ανατροφή
των παιδιών. Είναι πολύ ευάλωτη ως προς τα παιδιά και θα υποφέρει πολύ από τις
ακαταστασίες στη διάρκεια της ανάπτυξης τους.
Ο άνδρας και η γυναίκα είναι αρκετά ανεπαρκείς στο να καλύψουν τις ανάγκες ο
ένας του άλλου και έτσι θα απογοητεύουν ο ένας τον άλλο. Συνεπώς υπάρχει μια
εσωτερική αδυναμία στη σχέση τους.
Πριν από την πτώση η αγάπη του Αδάμ κατευθυνόταν προς το Θεό και την Εύα. Μετά
την πτώση κατευθυνόταν προς τον εαυτό του.
Το σφάλμα της Εύας ήταν ότι πήρε μια απόφαση χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα τον
Αδάμ. Το σφάλμα του Αδάμ ήταν ότι απέτυχε να αναλάβει την πραγματική του θέση και
κατηγόρησε τη γυναίκα («Η γυναίκα που μου έδωσες»). Εμμέσως κατηγορούσε τον Θεό
ως το πρόσωπο που του είχε δώσει τη γυναίκα. Η Εύα κατηγόρησε το φίδι. Η
αποποίηση της ευθύνης για τις πράξεις του είναι μέρος του ανθρώπου από την πτώση
και μετά.
Τι θα μπορούσε να έχει κάνει ο Αδάμ; Μετά την αμαρτία θα μπορούσε να έχει αναλάβει
την ευθύνη και να αποδεχτεί την κατηγορία. Της άξιζε να πεθάνει («Από το δέντρο όμως
της γνώσης του καλού και του κακού να μην φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας απ’ αυτό
, εξάπαντος θα πεθάνεις») αλλά θα μπορούσε να έχει πάρει την τιμωρία επάνω του, όπως
έκανε ο «έσχατος Αδάμ». Ο Ιησούς που ονομάζεται ο «έσχατος Αδάμ» στην Α΄ Κορ.
15:45, σήκωσε επάνω Του τις αμαρτίες της νύφης Του, της εκκλησίας.
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Ο Ιησούς είναι η λύση για όλα τα προβλήματα του γάμου. Όταν ζεις σε σχέση, σε
κοινωνία μαζί Του, γίνεσαι όλο και περισσότερο σαν κι Αυτόν. Μετά δεν υπάρχουν πια
προβλήματα. Αυτή είναι μια διαδικασία αύξησης που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πλήρη
παράδοση σ’ Αυτόν.
Είναι σημαντικό να διατηρούμε πάντα την εικόνα της αγάπης του Θεού μπροστά στα
μάτια μας.
Μπορούμε να αποβλέπουμε σ’ αυτήν την εικόνα με τον τρόπο ζωής που έχουμε μετά
την πτώση; Η απάντηση είναι: ο Ιησούς ήρθε, έτσι δεν είναι; Έχει επιστρέψει τη
βασιλεία σε μας. «Είναι ανάμεσά σας». Παρότι υπάρχει η κατάρα επάνω στη φύση,
μπορούμε να επιστρέψουμε στο Κήπο. Είναι δυνατόν!
Χαρακτηριστικά
Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της σχέσης ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, που
δόθηκαν από το Θεό τον καιρό της δημιουργίας;
Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μπορούμε να τα βρούμε στα λόγια της Γεν. 2:24
«Γι’ αυτό το λόγο θα εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και θα
ενώνεται με τη γυναίκα του, θα γίνονται ένα σώμα». Το εδάφιο αυτό επαναλαμβάνεται
στην Εφες. 5:31 και είναι ένα από τα κλασσικά κείμενα μέσα στην Αγ. Γραφή, σχετικά με
το γάμο.
Βλέπουμε εδώ μια αλληλουχία γεγονότων.
 ‘Εγκαταλείπει τον πατέρα και τη μητέρα’. Οι προϋποθέσεις για να μπεις μέσα στη
σχέση με τον/τη σύζυγό σου και να ζήσετε μαζί είναι η αυτοδυναμία και η ωριμότητα.
«Εγκαταλείπει» δεν σημαίνει να προκαλέσει ρήξη στη σχέση του με τους γονείς του,
ούτε σημαίνει ότι τα παιδιά θα σταματήσουν να τιμούν τους γονείς τους όπως ορίζεται
στην πέμπτη εντολή. Σημαίνει ότι ένα παιδί πρέπει να μάθει να στέκεται στα πόδια του
και να μην στηρίζεται στους γονείς του. Όταν ο γιος ή η κόρη ενηλικιώνονται οι γονείς
παύουν να είναι παιδαγωγοί. Εάν η σχέση είναι υγιής, το παιδί πάντοτε θα σέβεται τη
συμβουλή που δίνεται από το γονιό αλλά θα παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Με τη
σειρά τους και οι γονείς θα πρέπει να σέβονται τις αποφάσεις του ενήλικου παιδιού
τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που το παντρεμένο ζευγάρι, εξ ανάγκης, πρέπει να ζει με
τους γονείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ακόμα δυσκολότερο να διατηρήσουν μια υγιή
απόσταση μεταξύ τους. Αυτό όμως είναι απαραίτητο, εάν θέλουμε η σχέση του νεαρού
ζευγαριού να αναπτυχθεί μ’ έναν υγιή τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες
κουλτούρες όπου οι οικογενειακοί δεσμοί είναι πολύ ισχυρότεροι και η μεγαλύτερη
γενιά έχει την τάση να κυριαρχεί επάνω στη νεότερη. Είναι απόλυτα λανθασμένο, οι
γονείς να συνεχίσουν να κυβερνούν τα παιδιά.
 ‘Θα ενώνεται με τη γυναίκα του’, υποσχόμενοι πίστη ο ένας στον άλλο,
αφιερώνοντας τον εαυτό τους. Μια παλιότερη μετάφραση αναφέρει τη λέξη «θα
προσκολληθεί» . Ο Ιησούς λέει ότι αυτή η ένωση, από την αρχή, σκοπό είχε να διαρκεί σ’
ολόκληρη τη ζωή. Το «έγγραφο του διαζυγίου», που ένας άνδρας, σύμφωνα με το Νόμο
του Μωυσή, έπρεπε να δώσει στη γυναίκα του εάν ήθελε να την διώξει, ήταν μόνο μια
πρόχειρη λύση που θεωρήθηκε αναγκαία εξαιτίας της «σκληροκαρδίας» (Ματθ. 19:8).
Διαβάζουμε «τη γυναίκα του» , φράση που υποδηλώνει μονογαμία..
 ‘Θα είναι μια σάρκα’: αυτό σημαίνει θα γίνουν ολοκληρωτικά ένα. Όχι μόνο με τη
φυσική έννοια. Η Εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται για τη σάρκα είναι ‘basar’ και
σημαίνει ενότητα σώματος, ψυχής και πνεύματος, μια ένωση ολόκληρης της ύπαρξης.
Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι ο Θεός τοποθετεί αυτή την ένωση αφού πρώτα
αφοσιωθούν ο ένας στον άλλον.
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 Τέλος, θα ήταν καρποφόροι μαζί, όχι μόνο με την έννοια του να αποκτήσουν παιδιά
(‘Να κάνετε πολλά παιδιά ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη’ Γεν. 1:28) αλλά
επίσης και στην πραγματοποίηση της αποστολής τους να κυβερνήσουν επάνω στη γη, να
εργαστούν και να την φροντίσουν (Γεν. 1:26, 28, 2:15, 19,20).
Ο Θεός είχε επίσης προνοήσει για το δικό Του ρόλο σ’ αυτή τη σχέση. Θέλει να είναι
μέρος της. Εκείνος τους ενώνει. Στον Εκκλησιαστή, σε μια περικοπή που μπορεί να βρει
εφαρμογή στο γάμο, διαβάζουμε για ένα δυνατό τριπλό σκοινί (Εκκλ. 4:12). «Ό, τι
λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος» (Ματθ. 19:6, Μάρκος
10:9).
Γαμήλια αγάπη.
Στην λογοτεχνία που αφορά τον χριστιανικό γάμο γίνεται συχνά διάκριση μεταξύ
διαφόρων ειδών αγάπης. Μπορεί κανείς να πει επίσης ότι η αγάπη απαρτίζεται από
διάφορα συστατικά με τον ίδιο τρόπο που το φως αποτελείται από διάφορα χρώματα.
Στα αρχαία Ελληνικά υπάρχουν επίσης πολλές λέξεις για τις διάφορες
εκφάνσεις(πλευρές) της αγάπης. Όπως έχουν κάνει και άλλοι που προηγήθηκαν από
μένα, διαλέγω κι εγώ τρεις διακριτούς τύπους :
 Φιλία : φυσική αγάπη, μια συντροφική σχέση, μια συμπάθεια. Μπορεί να είναι η
αγάπη μεταξύ φίλων, μελών της οικογένειας ή μεταξύ γονέων και παιδιών. Υπάρχει
ακόμα μεταξύ συζύγων. Ένα παντρεμένο ζευγάρι θα πρέπει πριν και πάνω απ’ όλα να
έχουν μια σχέση φιλίας. Συμμερίζονται το κάθε τι, λένε ο ένας στον άλλο τι έκαναν , τι
εμπειρίες έχουν και τι αισθάνονται. Ο σύντροφος είναι επίσης ο επιστήθιος φίλος που
υπερασπίζεται , ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον άλλο. Η Φιλία είναι μια ατελής αγάπη.
Είναι ανθρώπινη και προσδοκά ανταπόκριση. Είναι μια αγάπη της ψυχής.
 Αγάπη : η μη εγωιστική, άνευ όρων αγάπη. Η αγάπη που φανερώνεται περισσότερο
με πράξεις παρά με συναισθήματα. Είναι η Θεϊκή αγάπη που περιγράφεται στην
Α΄Κορ.13. Είναι η αγάπη που βασίζεται στην επιλογή αφιέρωσης του εαυτού μας. Είναι
δυνατόν για ένα πρόσωπο να αγαπά με αυτού του είδους τη Θεϊκή αγάπη; Μπορεί ένας
άνθρωπος να αγαπήσει ανιδιοτελώς σε συνδυασμό με την αγάπη που προσδοκά,
χρειάζεται και ελπίζει σε ανταπόκριση; Κι ακόμα να συνεχίσει να αγαπά ακόμα κι όταν δεν
υπάρχει ανταπόκριση; Μπορούμε να βρούμε μια απεικόνιση της διαφοράς μεταξύ αγάπης
και φιλίας στον Ιωάννη 21:15-18. Ο Πέτρος νωρίτερα, είχε αρνηθεί τον Ιησού. Αγαπούσε
τον Κύριο πολύ, όμως εξαιτίας των γεγονότων αμφισβήτησε την ποιότητα αυτής της
αγάπης. Στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο οι λέξεις αγάπη και φιλία χρησιμοποιούνται
εναλλάξ. Ο Ιησούς ρωτά τον Πέτρο : «Πέτρο, με αγαπάς;». Ο Πέτρος απαντά: «Κύριε,
γνωρίζεις ότι σε φιλώ». Ο Πέτρος πίστευε ότι δεν είχε τίποτα περισσότερο να προσφέρει
στον Κύριο από φιλία, μια ατελή αγάπη. Ο Ιησούς, ο Οποίος ήταν η ζωντανή εικόνα της
αγάπης, δέχτηκε τη δήλωση του Πέτρου. Η πραγματική αγάπη χρειάζεται να μεγαλώσει
μέσα από εμπειρίες και δοκιμασίες. Μια ανιδιοτελής, θεϊκή αγάπη φαίνεται εντελώς
απρόσιτη σε μας! Παρόλα αυτά, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να
μεγαλώσουμε σ’ αυτή. Ευτυχώς, διαθέτουμε τη φιλία και τον έρωτα, που παρέχουν μια
καλή βάση στη διάρκεια της νεότητάς μας, και όταν είμαστε νιόπαντροι!

Έρωτας: η αισθησιακή αγάπη, η φυσική επιθυμία του ενός προς τον άλλο, η
απόλαυση του σώματος, η φυσική ένωση. Η αρχαία ελληνική λέξη έρως δεν
συναντάται στην Καινή Διαθήκη. Είναι το όνομα του Έλληνα θεού της αγάπης. Η χρήση
αυτής της λέξης είναι γενικά αποδεχτή στους χριστιανικούς κύκλους για να περιγράψει
αυτή τη πλευρά της αγάπης.
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Μόνο ένας γάμος όπως ο Θεός τον προόρισε μπορεί να αγκαλιάσει και τις τρεις αυτές
πλευρές της αγάπης. Την φιλία και την αγάπη μπορούμε να τις βρούμε και σε άλλες
σχέσεις, ο έρωτας όμως προορίζεται μόνο για την γαμήλια σχέση. Η μία συμπληρώνει
την άλλη και καμία άλλη σχέση, παρά ο από το Θεό δοσμένος θεσμός του γάμου, δεν
συνδυάζει και τις τρεις.
Οι τρεις αυτοί τύποι της αγάπης έχουν την τάση να αντιτίθενται ο ένας στον άλλο. Η
επιθυμία του Θεού είναι να μεγαλώσει ο άνθρωπος στην αγάπη. Είναι επιθυμία Του να
αυξηθεί το περιεχόμενο της Θεϊκής αγάπης μέσα στις άλλες έννοιες της αγάπης στη ζωή
μας. Ο Βρετανός συγγραφέας C.S Lewis (Λιούις) είπε ότι πρέπει να πεθάνει και να ταφεί
η φυσική αγάπη πριν αναστηθεί ως άφθαρτη, αιώνια και άνευ όρων αγάπη. Οι άνδρες
έχουν την τάση να «κολλάνε» στη σφαίρα της ερωτικής αγάπης (έρωτα) ενώ οι γυναίκες
έχουν μεγαλύτερη τάση για την φυσική αγάπη, τη φιλία. Η αισθησιακή, ερωτική αγάπη
μπορεί να γίνει πάθος και μια μορφή δεσίματος, ενώ η φυσική αγάπη της γυναίκας
μπορεί να πάρει τη μορφή θρησκείας. Οι γυναίκες μπορούν να προσκολληθούν στο
πρόσωπο που αγαπούν μ’ έναν ανίερο τρόπο. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι είναι λάθος
να αγαπά κανείς φιλικά ή ερωτικά αλλά ότι και οι δυο τύποι θα πρέπει να εξελιχθούν και
να ανυψωθούν από τη Θεϊκή αγάπη.
Υπευθυνότητες
Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετική αποστολή, αλλά στη σημερινή εποχή
αυτή η διαφορά κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Προτιμώ να μιλώ για αποστολή παρά για
ρόλους. Η αποστολή του άνδρα, εν ολίγοις, συνίσταται στην: άσκηση εξουσίας, ανάληψη
υπευθυνοτήτων και προσφορά αγάπης μέχρι θυσίας.
Η αποστολή της γυναίκας συνίσταται στο: να είναι βοηθός και να σέβεται την ηγεσία
και υπευθυνότητα του άνδρα.
Και οι δυο αποστολές θα εξεταστούν στο επόμενο τμήμα.
Ηγεσία και υπευθυνότητα.
Ο άνδρας είναι ο ηγέτης μέσα στο γάμο, αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός το όρισε
και παραθέτω από την Α΄ Κορ. 11:3, και 7,8,10 : «Θέλω όμως επίσης να ξέρετε ότι η
κεφαλή του κάθε άντρα είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας και κεφαλή
του Χριστού είναι ο Θεός», «Ο άντρας δεν είναι υποχρεωμένος να σκεπάζει το κεφάλι
του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άντρα. Δε
δημιουργήθηκε ο άντρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Γι αυτό εξαιτίας
των αγγέλων, η γυναίκα πρέπει να έχει στο κεφάλι της ένα σύμβολο της εξουσίας του
άντρα της.»
Ο Παύλος εδώ περιγράφει μια σειρά εξουσίας : Θεός – Χριστός – άντρας – γυναίκα.
Αυτή είναι η τάξη του Θεού. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε τους εαυτούς μας με
κανόνες για το ντύσιμο και τα μαλλιά, τα οποία ήταν εικόνες του πώς είχαν τα πράγματα
στην εποχή και την κουλτούρα του Παύλου. Ένα καπέλο για μια κυρία εξαρτάται τόσο
από την κουλτούρα όσο και τη μόδα, αλλά με την πνευματική έννοια θα πρέπει να λάβει
το «κάλυμμα» της από τον άνδρα. Τι σχέση έχουν οι άγγελοι με όλα αυτά; Οι Άγγελοι
είναι «πνεύματα που υπηρετούν το Θεό και αποστέλλονται απ’ αυτόν για να βοηθήσουν
όσους μέλλουν να σωθούν» (Εβρ. 1:14). Οι άγγελοι μπορούν να ενεργούν και να
προστατεύουν ένα γάμο και μια οικογένεια όπου η σειρά της εξουσίας λειτουργεί σωστά.
Αυτό είναι αυταπόδεικτο καθώς οι άγγελοι υπόκεινται στα διατάγματα του Θεού.
Ο Παύλος τοποθετεί την ύψιστη εξουσία στον άνδρα επειδή «ο Αδάμ πλάστηκε
πρώτος και ύστερα η Εύα» (Α΄Τιμ. 2:13). Με άλλα λόγια : Αυτός είναι ο καπετάνιος του
πλοίου. Σε διάφορα σημεία η Αγ. Γραφή λέει : «Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους
άνδρες τους όπως στον Κύριο» (Εφες. 5:22, Κολ. 3:18, Α΄Πέτρου 3:1)

9
Η υψηλότερη εξουσία συνεπάγεται και μεγαλύτερη ευθύνη (απόδοση λογαριασμού).
Το ότι ο Θεός στρέφεται πρώτα στον άνδρα για απόδοση λογαριασμού φαίνεται στη
Γεν. 3:9 όπου στρέφει πρώτα στον Αδάμ και μετά στην Εύα.
Η γυναίκα, που συχνά είναι πιο ευαίσθητη, και στα πνευματικά πράγματα, και πιο
αυθόρμητη απ’ ό,τι ο άνδρας, χρειάζεται την προστατευτική εξουσία του άνδρα. Είναι
επίσης, λέει ο Παύλος, πιο ευάλωτη στην εξαπάτηση, όπως ήταν και η Εύα (Α΄Τιμ.
2:14). Ο άνδρας συχνά έχει έναν πιο δομημένο τρόπο σκέψης από τη γυναίκα. Όταν η
πνευματική εισήγηση της γυναίκας, που είναι μεγάλης αξίας, φέρεται κάτω από την
ηγεσία του συζύγου, ο οποίος της παρέχει το χώρο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί,
τότε οι δυο τους δημιουργούν μια τέλεια ισορροπία.
Στην Α’ Τιμ. 2:11-12 ο Παύλος γράφει : «Η γυναίκα στη σύναξη πρέπει να ακούει και
να μαθαίνει σιωπηλή και με πλήρη υποταγή. Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει στην
εκκλησία ούτε να κάνει τον αφέντη στον άνδρα, αλλά να μένει σιωπηλή».
Τα λόγια αυτά έχουν γίνει αιτία για μεγάλες παρανοήσεις! Η εξήγηση που υποστηρίζω
είναι ότι ο Παύλος δεν θέλει η γυναίκα να ασκεί εξουσία επάνω στον άνδρα της, επειδή
αυτό θα ήταν αντίθετο στη θεία τάξη των πραγμάτων. Μπορεί επίσης να το δει κανείς ως
έπαινο προς τη γυναίκα και όχι ως επίπληξη. Από την εμπειρία του ο Παύλος γνωρίζει
ότι οι γυναίκες συχνά ξεπερνούν τους άνδρες τους στα πνευματικά πράγματα. Κάτω από
αυτό το φως, κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι αυτή η περικοπή αφορούσε κυρίως
παντρεμένα ζευγάρια.
Ο ίδιος ο Παύλος χαρακτηρίζει επίσης τη γυναίκα ως απόλυτα ίση: «Μέσα στην
οικονομία του Κυρίου όμως, ούτε ο άνδρας νοείται ανεξάρτητα από τη γυναίκα ούτε η
γυναίκα ανεξάρτητα από τον άνδρα. Γιατί όπως η πρώτη γυναίκα έγινε από τον πρώτο
άνδρα, έτσι κι ο άνδρας γεννιέται από τη γυναίκα, και τα πάντα προέρχονται από το Θεό
που τα δημιούργησε» (Α΄Κορ. 11:11-12) και «Δεν υπάρχει πια… άνδρας και γυναίκα,
αλλά όλοι είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό» (Γαλ. 3:28).
Αγάπη μέχρι θυσίας
Από τον άνδρα κυρίως αναμένεται να αγαπά τη γυναίκα του με θεϊκή αγάπη.
Διαβάζουμε στην Εφες. 5: 25-30 : «Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο
Χριστός αγάπησε την εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του γι αυτήν. Ήθελε έτσι να την
εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με το λόγο, ώστε η
εκκλησία να του ανήκει ως νύμφη με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και
αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να
αγαπούν τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν το δικό τους σώμα. Όποιος αγαπάει τη
γυναίκα του αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δε μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά
αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει, έτσι κάνει κι ο Κύριος για την εκκλησία, γιατί όλοι
είμαστε μέλη του σώματος του»
Ο Παύλος επανειλημμένα χρησιμοποιεί τη λέξη αγάπη σ’ αυτή τη περικοπή. Εδώ ο
άνδρας δέχεται την οδηγία να αγαπά τη γυναίκα του με τον τρόπο που ο Χριστός θυσίασε
τον εαυτό Του για τη νύφη Του – την εκκλησία. Αυτό είναι τεράστιο και πολύ σοβαρό.
Αυτού του είδους η αγάπη δεν ζητείται συγκεκριμένα από τη γυναίκα. Πιθανόν επειδή οι
γυναίκες είναι από τη φύση τους πιο ικανές να αγαπούν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα
τόσο ανδρών όσο και γυναικών που αγάπησαν με αυτοθυσία. Σ’ έναν εγωκεντρικό κόσμο
θα φαινόταν αδιανόητο να ζητήσεις κάτι τέτοιο από κάποιο πρόσωπο, εν τούτοις , αυτό
ζητά ο Θεός. Η συζυγική αγάπη ζητά από τον άνδρα τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα
γίνει «χαλί να τον πατήσουν», αλλά σημαίνει να «πεθάνει» χάρη της γυναίκας του. Ένας
άνδρας που δεν είναι προετοιμασμένος να πεθάνει για τη γυναίκα του δεν ξέρει τι σημαίνει
θεϊκή αγάπη. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός άνδρας για κάτι τέτοιο!
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Το κείμενο επίσης αναφέρεται στην αγάπη που αγιάζει και καθαρίζει κι έτσι φέρνει
λαμπρότητα και μεγάλη ομορφιά στη γυναίκα. Με τη βοήθεια του άντρα της η γυναίκα
μπορεί να γίνει πραγματικά ένα «κόσμημα» στη προσωπικότητα όπως επίσης και στην
εμφάνιση. Γρήγορα μπορείς να διαπιστώσεις πότε μια γυναίκα είναι ευτυχισμένη. Αυτό
σημαίνει ότι ο άνδρας πρέπει να ζει μια ζωή που σέβεται το Θεό, να είναι ένας
άνθρωπος προσευχής και μια πηγή έμπνευσης για τη γυναίκα του και την οικογένεια
του. .
Αυτός είναι η κεφαλή της γυναίκας του όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή του άνδρα (Α΄
Κορ. 11:3). Αυτό σημαίνει ότι είναι επίσης ο ιερέας στην οικογένειά του, όπως ο Χριστός
είναι ο αρχιερέας μας. Φέρνει τη γυναίκα του μπροστά στο Θεό και υπηρετεί τη γυναίκα
του με κάθε τι που λαμβάνει από το Θεό.
Μεσιτεύει στη προσευχή για την οικογένεια του και ευλογεί τη γυναίκα και τα παιδιά
του. Η ευλογία του συζύγου έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, το βλέπουμε αυτό στη Παλαιά
Διαθήκη σε σχέση με την ευλογία του πατέρα..
Όπως ακριβώς πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας έτσι ο σύζυγος πρέπει ιδιαίτερα
να αγαπά τη γυναίκα του όπως τον εαυτό του. Αυτό καλεί σε μια υγιή μορφή αγάπης
του εαυτού που δεν είναι ναρκισσιστική ούτε εγωιστική. Ο άνδρας που δεν μπορεί να
αγαπήσει τη γυναίκα του δεν μπορεί να αγαπά ούτε το Θεό. Στην Α΄Ιωάννου 4:20 λέει :
«Γιατί πραγματικά, αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει, πώς
μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει;»
Η Α΄Πέτρου 3:7 κατευθύνει τους άνδρες : «Το ίδιο και οι άνδρες, να συμπεριφέρεστε
με φρόνηση στις γυναίκες σας, γιατί είναι το ασθενέστερο φύλο, και να τις τιμάτε, γιατί ο
Θεός τις έκανε κι αυτές κληρονόμους της νέας ζωής, όπως κι εσάς. Η κοινή σας ζωή να
είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας».
Βοήθεια και υποταγή
Τι αναμένεται από τη γυναίκα;
Στη Γεν. 2:18 διαπιστώνουμε ότι ο Θεός σκόπευε για τη γυναίκα να είναι βοηθός στον
άνδρα: «Θα κάνω σ’ αυτόν βοηθό όμοιο με αυτόν». Στη Γεν. 2:20 βλέπουμε ότι ο
άνθρωπος έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα αλλά: «στον Αδάμ, δεν βρισκόταν βοηθός
όμοιος με αυτόν».
Στην Εφες. 5:22-24 λέει : «Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους όπως
στον Κύριο. Γιατί ο άνδρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως κι ο Χριστός είναι ο
αρχηγός της εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της
εκκλησίας. Όπως όμως η εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει
σε όλα να υποτάσσονται στους άνδρες τους».
Στην Α΄Πέτρου 3:1-2 : «Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, Έτσι,
κι αν μερικοί από αυτούς δεν πιστεύουν στο λόγο του Θεού, με τη συμπεριφορά σας θα
τους κάνετε να πιστέψουν χωρίς καμιά διδαχή. Θα βλέπουν απλώς την άμεμπτη διαγωγή
σας και το σεβασμό σας».
Η υποταγή δεν είναι πολύ δημοφιλής έννοια στις μέρες μας. Ως υποταγή θεωρείται το
να είσαι η σκλάβα ή το «χαλάκι» του συζύγου σου, ή χειρότερα ακόμα, αλλά δεν ήταν
αυτό που σήμαινε στις Γραφές, ας είμαστε παρακαλώ ξεκάθαροι πάνω μ’ αυτό. Η σωστή
κατανόηση είναι : να σέβεται τον άνδρα ως άνδρα, ως σύζυγο, ως πατέρα των παιδιών,
να αναγνωρίζει τη θέση ηγεσίας του και να τον υποστηρίζει πάντοτε σ’ αυτήν.
Η γυναίκα, πρώτα και πάνω απ’ όλα, αναμένεται να σέβεται τον άνδρα της και η
οδηγία αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Η πρώτη γυναίκα ενέργησε χωρίς καν να
συμβουλευτεί τον άνδρα της, πράγμα που είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Η σύζυγος
θα πρέπει να παραχωρεί στον άνδρα της τη θέση της κεφαλής και να τον αναγνωρίζει
ως κεφαλή. Οι γυναίκες είναι συχνά γρηγορότερες στην κατανόηση των πνευματικών
πραγμάτων και μπορούν εύκολα να παρέμβουν στο δρόμο του άνδρα τους. Μπορείς να
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ακούσεις συχνά τις χριστιανές γυναίκες να λένε : «Ο άνδρας μου δεν είναι πνευματικός».
Αυτή όμως η στάση θα τον εμποδίσει από το να γίνει πιο πνευματικός. Γι αυτό ο Παύλος
δίνει εντολή στις γυναίκες να χρησιμοποιούν λίγα λόγια και να αφήνουν το τρόπο της
ζωής τους να λειτουργεί ως παράδειγμα (Α΄Πέτρου 3:2). Είναι η ιδανικά κατάλληλη για
να είναι παράδειγμα για τον ανυπάκουο σύζυγο. Δεν είναι αυτή ο ηγέτης μέσα στο γάμο
αλλά η βοηθός, που βοηθά τον άνδρα της να λειτουργεί με τον τρόπο που πρέπει. Έχει
«βγει από τον άνδρα» (Γεν. 2:22). Είναι σε θέση να τον βοηθήσει με πολλούς τρόπους.
Το να είναι «βοηθός» υπονοεί ότι η συνεισφορά της είναι πολύ σημαντική. Οι άνδρες θα
κάνουν καλά να ακούνε τις γυναίκες τους, κι αυτό είναι κάτι που συχνά περιφρονείται.
Από πολλές πλευρές οι σοφοί σύζυγοι θα πρέπει επίσης να υποτάσσονται στις γυναίκες
τους. Όπως η Εφες. 5:21 λέει : «Να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλο με φόβο Χριστού».
Καρποφορία
Ο σύζυγος και η σύζυγος έχουν την αποστολή να είναι καρποφόροι μαζί και να κάνουν
παιδιά, όπου ο άνδρας είναι που γεννά και η γυναίκα κυοφορεί. Όμως είμαι σίγουρος ότι
καρποφορία σημαίνει κάτι περισσότερο από το να αποκτήσουν μόνο φυσικά παιδιά. Ένας
άνδρας και μια γυναίκα είναι ο πιο καρποφόρος συνδυασμός πάνω στη γη κι όμως η γη
«υποτάχθηκε κι αυτή στη φθορά» (Ρωμ. 8:20). Επειδή και οι δυο δημιουργήθηκαν κατά
την εικόνα του Θεού, μαζί έχουν το καλύτερο δυναμικό ώστε να δίνουν εικόνα της
ύπαρξης Του.
Ενότητα
Μέσα σε όλη την Αγία Γραφή μπορούμε να ανακαλύψουμε κανόνες που έχουν δοθεί
για να προσφέρουν δομή στην ενότητα του γάμου. Δεν τους βρίσκουμε στη Γένεση αλλά
είναι ξεκάθαρο ότι θεωρούνταν απαραίτητοι για να προστατεύσουν το θεσμό αυτό. Και
καθώς η Αγία Γραφή είναι ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού θα πρέπει να δώσουμε
προσοχή σ’ αυτούς τους κανόνες. Και ποιοι είναι αυτοί;
Πρώτα απ’ όλα είναι ο Νόμος του Μωυσή. Στις Δέκα Εντολές η μοιχεία και η επιθυμία
για τον σύζυγο άλλης γυναίκας απαγορεύονται. (Εξοδ. 20:14,17, Δευτερ. 5:18,21).
Μετά υπάρχουν οι κανόνες που αφορούν τους απαραίτητους τύπους σε σχέση με το
γάμο. Πριν την απόφαση να ζήσουν μαζί θα πρέπει να υπάρξει η συνθήκη ανάμεσα στους
συντρόφους. Θα πρέπει να υπάρχει μια ευλαβής τελετή με την παρουσία μαρτύρων και
ενώπιον όλης της κοινότητας στην οποία οι σύντροφοι ανήκουν. Ένα «ζήτημα»
βεβαιώνεται μέσα από δυο ή τρεις μάρτυρες (Δευτερ. 19:15, Ματθ. 18:16,
Β΄ Κορ.
13:1). Αυτή η ένωση είναι συνεπώς μια νόμιμη ένωση και ισχύει ως νόμος μεταξύ των δυο
συντρόφων. Αυτό το βρίσκουμε στην προς Ρωμαίους 7:2 «Έτσι, λόγου χάρη, η
παντρεμένη γυναίκα είναι δεμένη από το νόμο με τον άντρα της, όσο αυτός ζει. Αν όμως ο
άντρας πεθάνει, τότες πια δεν ισχύει η νομική δέσμευση».
Δίνεται ένας όρκος, ο όρκος της πιστότητας. Υπάρχει ένας λειτουργός παρών για να
καταστήσει έγκυρη την ένωση στο όνομα του Θεού. Μετά από αυτό γίνεται γιορτή για
το γεγονός, όπως έγινε στο γάμο της Κανά.
Το ότι πρόκειται για συνθήκη φαίνεται από διάφορες περικοπές των Γραφών. Στις
Παροιμ. 2:17 μιλά για την άπιστη σύζυγο : «που εγκαταλείπει τον άνδρα που παντρεύτηκε
στα νιάτα της και λησμονεί την υπόσχεση (διαθήκη) που έδωσε μπροστά στο Θεό».
Στον Μαλαχ. 2:14 μιλά για έναν άπιστο σύζυγο στον οποίο ο Θεός δεν ευαρεστείται :
«Γιατί; Επειδή ο Κύριος ήταν μάρτυρας ανάμεσα σ’ εσένα και στη γυναίκα σου που
παντρεύτηκες στα νιάτα σου, αλλά της φέρθηκες με απιστία, παρά το γεγονός ότι ήταν η
σύζυγος σου και η γυναίκα με την οποία είχες κάνει συνθήκη μαζί της
Μέσα στην Αγία Γραφή ένα σημαντικό μέρος της σύναψης συνθήκης ήταν πάντοτε
μια θυσία αίματος. Αυτό συνέβη στη συνθήκη ανάμεσα στο Θεό και τον Αβραάμ, και
ήταν επίσης ένα ουσιαστικό μέρος της νέας διαθήκης που σφραγίστηκε με τη θυσία του
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Ιησού. Ο Θεός έχει καθορίσει επίσης ώστε η συνθήκη του γάμου να σφραγίζεται με την
απώλεια αίματος, παρότι μερικές φορές αυτό δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, στη
διάρκεια της ερωτικής συνεύρεσης των συζύγων.
Στον Ιεζ. 16:8 ο Θεός λέει προς τη νύφη Του, την Ιερουσαλήμ : «». In Ezek 16:8 God
says to his bride, Jerusalem: ‘Ξαναπέρασα από κοντά σου κι είδα πως ήσουν σε ηλικία
της παντρειάς. Τότε άπλωσα τον μανδύα μου πάνω σου και σκέπασα τη γυμνότητα σου,
σου υποσχέθηκα πίστη κι έκανα εγώ ο Κύριος, ο Θεός, μαζί σου συμφωνία. Έτσι έγινες
δική μου. Έπειτα σ’ έπλυνα με νερό, σε καθάρισα από τα αίματα και σε άλειψα με λάδι.’
Πρώτα ο Θεός έκανε συνθήκη με τη νύφη Του και μετά αυτή έγινε δική Του. Το
σχέδιο του Θεού είναι η ερωτική επαφή να φυλαχτεί αποκλειστικά για το γάμο.
Ερωτική επαφή
Στα Εβραϊκά η λέξη «jada”, που σημαίνει «γνωρίζω», χρησιμοποιείται επίσης και
για την πιο στενή επαφή ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Σε κάποιες
(παλαιότερες) βιβλικές μεταφράσεις βλέπουμε τη χρήση της έκφρασης, ο άνδρας
«γνώρισε» τη γυναίκα του, εννοώντας ότι είχε ερωτική επαφή μαζί της. Επίσης στη
Καινή Διαθήκη η ελληνική λέξη «γινώσκω», μπορεί να σημαίνει την στενή ιδιαίτερη
επαφή ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα (π. χ. στο Λουκ.1:34, η Μαριάμ και ο
Ιωσήφ). Το να γνωρίζω το Θεό στην έννοια που έχει στην Καινή Διαθήκη, όπως
π. χ. στον Ιωάννη 17:3, σημαίνει να είμαι διαρκώς κοντά Του, να έχω στενή σχέση
μαζί Του.
Άλλα χαρακτηριστικά.
Στις παλαιότερες ημέρες υπήρχαν κανόνες που παρείχαν μεγαλύτερη προστασία, και
το σπάσιμο της συνθήκης είχε σαν αποτέλεσμα κυρώσεις. Ο λιθοβολισμός, η
αυστηρότερη τιμωρία, ήταν για τη μοιχεία, το να συνευρεθείς ερωτικά με κάποιον εκτός
γάμου (Λευιτ.20:10, Δευτερ. 22:22). Το έγγραφο του διαζυγίου που χορηγείτο στην
Παλαιά Διαθήκη σκοπό είχε την προστασία της γυναίκας ενάντια στην κατηγορία της
μοιχείας, καθώς αποδείκνυε ότι ήταν ελεύθερη να είναι με έναν άλλο άνδρα (Δευτ.24:1).
Εν τούτοις, ο Ιησούς βρήκε τόσο το έγγραφο του διαζυγίου όσο και το λιθοβολισμό
απαράδεκτα.
Ο Θεός επίσης θέλει να αποτελεί μέρος της συνθήκης του γάμου όπως φαίνεται στις
Γραφές στον Εκκλ. 4:12 «Το τριπλό σκοινί δεν κόβεται εύκολα». Ο γάμος μπορεί να
απεικονιστεί σαν ένα σκοινί αποτελούμενο από τρία κορδόνια. Η παρουσία του Θεού στη
ζωή των συζύγων είναι συνυφασμένη ως ένα από τα κορδόνια του σκοινιού.

Ο γάμος είναι μια συνθήκη ανάμεσα σ’ έναν άνδρα, μια γυναίκα και το Θεό. Είναι
μια άνευ όρων παράδοση του ενός προς τον άλλο. Μπορεί επίσης να απεικονιστεί με
ένα τρίγωνο :
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άνδρας-γυναίκα- Θεός.

ΘΕΟΣ

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

Μια συνθήκη είναι μια ιερά σφραγισμένη συμφωνία που αφορά την είσοδο σε μια
αποκλειστική και διαρκή συμμαχία. Στην Αγία Γραφή η συνθήκη αυτή παρομοιάζεται με
τη σχέση ανάμεσα στο Θεό και το λαό Του, ανάμεσα στον Ιησού και τη νύφη Του, την
εκκλησία.
Η θεμελιώδης φύση της γαμήλιας συνθήκης.
Στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι απλά ζουν μαζί αντί να παντρευτούν. Άλλοι είναι
ικανοποιημένοι με ένα συνεταιρικό συμβόλαιο όπου όλες οι νομικές πλευρές της
συγκατοίκησης είναι καλυμμένες. Ο πολιτικός γάμος, όσο ρομαντική κι αν είναι η
ακολουθία, είναι επίσης μόνο ένα νομικό συμβόλαιο για να καλύψει τις απαιτήσεις του
πολιτικού νόμου που αφορά την έγγαμη κατάσταση. Ένα συμβόλαιο καλύπτει υλικά
πράγματα και γενικά καταγράφει αυτό που αμοιβαία αναμένεται από τα δυο μέρη.
Μια συνθήκη γάμου στην αγνότερη μορφή είναι, εν τούτοις, πολύ περισσότερα από
απλά ένα νομικά δεσμευτικό συμβόλαιο. Κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει στο
δικαστήριο ότι ο άλλος εκπληρώνει τη νομική υποχρέωση του να αγαπά. Στο βιβλίο
αυτό η έννοια της συνθήκης προέρχεται από την ενότητα αγάπης ανάμεσα στο Θεό και
την ανθρωπότητα. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της συνθήκης, της οποίας
εμπνευστής είναι ο Θεός, είναι ότι είναι μονομερής. Ο Θεός την προσφέρει άνευ όρων
στην ανθρωπότητα, δωρεάν και χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι
Αυτός μας αγάπησε πρώτος. Πήρε την πρωτοβουλία και είμαστε ελεύθεροι να
διαλέξουμε κατά πόσο να εισέλθουμε σ’ αυτή τη συνθήκη ή όχι.
Όλοι γνωρίζουμε ότι στο τμήμα του κόσμου που ζούμε είναι παράδοση ο άνδρας να
κάνει πρόταση γάμου στη γυναίκα. Έτσι, η συνθήκη του γάμου ξεκινά με τον άνδρα
που παίρνει για σύζυγο του τη γυναίκα και υπόσχεται να την αγαπά και να την
υπηρετεί «σε καλούς και κακούς καιρούς μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος». Η γυναίκα
ανταποκρίνεται σ’ αυτή τη συνθήκη δίνοντας με τη σειρά της την ίδια υπόσχεση. Μ’
αυτό τον τρόπο γίνεται μια αμοιβαία συνθήκη. Δεν υπάρχουν όροι που να τίθενται εκ
των προτέρων. Αυτό είναι σε αρμονία με την αγάπη του Θεού, που είναι υπομονετική,
ελπίζει, υπομένει και δεν απαιτεί. Όμως, όταν έχει συναφθεί η συνθήκη τότε ο καθένας
έχει καθήκον ή μάλλον την αποστολή, να συμμορφωθεί με τη συνθήκη και ο άλλος
μπορεί επίσης να προσδοκά ότι η συνθήκη θα τηρηθεί. Ακόμα κι όταν παραβιαστεί η
συνθήκη, η εκπλήρωση της μπορεί να απαιτηθεί. Αυτό είναι σε αρμονία με την Θεία
αγάπη. Μια αγάπη, που είναι συγχωρητική, έτοιμη να καλύψει κάθε τι με τον «μανδύα
της αγάπης», αλλά που επίσης δεν χαίρεται στην αδικία και χαίρει στην αλήθεια. Η
αγάπη δεν χαίρεται όταν η αμοιβαία αγάπη καταστρέφεται. Το να αντιμετωπίσεις τον
άλλο με μια συμπεριφορά που απειλεί τη συνέχεια ύπαρξης της συνθήκης είναι μια
θετική ένδειξη της αγάπης για την αλήθεια.
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Αυτή είναι μια προσπάθεια περιγραφής της βαθύτερης και πιο θεμελιώδους φύσης
της γαμήλιας συνθήκης. Όμως δεν θα πρέπει κανείς να ανησυχήσει εξαιτίας της
περιγραφής. Δεν μπορούν όλοι οι γάμοι που έχουν γίνει, είτε στη μορφή είτε στο
περιεχόμενο, να ανταποκριθούν σε όλα τα κριτήρια που περιγράφονται σ’ αυτό το
κεφάλαιο. Παρόλα αυτά όπου υπήρχε η πρόθεση για μια διαρκή, αποκλειστική σχέση
αγάπης, είναι αναμφισβήτητα σε συμφωνία με το θέλημα του Θεού. Με αυτό θα
ασχοληθούμε λεπτομερέστερα στο επόμενο κεφάλαιο.
Περιγραφή της συνθήκης του γάμου
Εάν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για το περιεχόμενο της συνθήκης του γάμου
τότε μπορεί να είναι ως εξής:
Είναι μια συμφωνία σφραγισμένη με ιερό και εορταστικό τρόπο,
Ανάμεσα σ’ έναν άνδρα και μια γυναίκα,
Ότι θα αγαπούν ο ένας τον άλλο,
Θα μοιραστούν τη ζωή τους,
Θα είναι πιστοί ο ένας στον άλλο όσο ζουν,
Με την πρόθεση να είναι ένα στο σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα όσο ολοκληρωτικά
γίνεται,
Και να είναι καρποφόροι.
Πνευματική, συναισθηματική και φυσική ενότητα.
Ο γάμος είναι η πιο έντονη μορφή σχέσης και επικοινωνίας. Η επικοινωνία λαμβάνει
χώρα σε τρία επίπεδα και αυτά συνδέονται με τις τρεις μορφές αγάπης που
περιγράφθηκαν νωρίτερα.
 Μια σχέση από καρδιάς (συνδεόμενη με τη φιλία). Μοιράζονται το κάθε τι. Όπου είναι
δυνατόν, όλα γίνονται από κοινού τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού. Μερικά ζευγάρια
εργάζονται και μαζί. Γελούν και κλαίνε μαζί και λέει ο ένας στον άλλο κάθε τι που
συμβαίνει στη ζωή τους.
 Μια πνευματική ενότητα (συνδεόμενη με την αγάπη). Πλησιάζουν το Θεό μαζί και
μιλούν μαζί Του για κάθε τι. Όπως ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα περπατούσαν μαζί Του
στον Κήπο. Είναι αυτό δυνατόν για ανθρώπους σαν κι εμάς; Όχι με τον πλήρη τρόπο που
ο Θεός ήθελε να είναι, επειδή αυτός ο κόσμος βρίσκεται ακόμα κατά μέρος κάτω από
κατάρα, αλλά δια του Ιησού μπορούμε για μια ακόμα φορά να ζήσουμε σε κοινωνία με το
Θεό. Έτσι είναι δυνατόν να είμαστε ένα ο ένας με τον άλλο μέσω της σχέσης μας μαζί
Του.
 Μια φυσική ενότητα (συνδεόμενη με τον έρωτα). Το ένα πρόσωπο εισέρχεται στο
σώμα του άλλου. Εισέρχεται ο ένας στο χώρο του άλλου. Όχι μόνο σωματικά αλλά η
ψυχή και το πνεύμα τους, για μια σύντομη στιγμή, ενώνονται σε ένα. Γίνεται ο ένας ένα
μικρό κομμάτι του άλλου.
Στην Α΄ Κορ. 6:16 λέει : με την σεξουαλική επαφή γίνεσαι ένα σώμα. Στη Γεν. 2:24
όπως και στην Εφες. 5:31 λέει : οι δυο θα γίνουν μία σάρκα. Η Αγ. Γραφή στοχεύει σε
περισσότερα : έχετε γίνει ένα πρόσωπο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Παλαιά Διαθήκη,
η έννοια της σεξουαλικής πράξης μεταφέρεται με την Εβραϊκή λέξη που σημαίνει
«γνωρίζω». Δεν είναι απλά μια σεξουαλική πράξη, το πνεύμα και τα συναισθήματα δυο
ανθρώπων ενώνονται επίσης, και γίνονται κομμάτι ο ένας του άλλου. Αυτό προϋποθέτει
ελευθερία, ωριμότητα και αυτοπεποίθηση, όπως επίσης και μια καλή γνώση του εαυτού
σου και του άλλου. Επιπλέον ζωτικής σημασίας είναι η ασφάλεια της συνθήκης
πιστότητας.
Η ερωτική επαφή δημιουργεί ένα δεσμό στον οποίο αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη
έλξη. Η ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας επιτυγχάνεται με τη δύναμη της
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«συνύφανσης» που ο Θεός έχει ενσωματώσει σ’ αυτή τη μορφή επαφής. «Κολλάς» με
το άλλο πρόσωπο σαν μία σάρκα. Έτσι το σχεδίασε ο Θεός από την αρχή. Ο ίδιος
μηχανισμός ισχύει και εκτός γάμου. Ο Παύλος το εξηγεί στην Α΄ Κορ. 6:16. Αν όμως,
ενωθείς με πολλούς συντρόφους, χάνεις την ενωτική δύναμη της «κόλλας».

Μυστήριο
Ο γάμος είναι ιερός. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός τον θέσπισε. Ο Παύλος λέει ότι αυτό είναι
ένα μεγάλο μυστήριο (Εφες. 5:32). Τι σημαίνει αυτό; Είναι η εικόνα, η «σκιά» της σχέσης
ανάμεσα στον Ιησού και τη Νύφη Του, την εκκλησία. Όσο καιρό ήταν εδώ στη γη ο Ιησούς
ποτέ δεν παντρεύτηκε. Η εκκλησία είναι η νύφη Του. Στον ουρανό δεν θα παντρεύονται,
αλλά θα υπάρχει μόνο μία γαμήλια σχέση, αυτή ανάμεσα στο Θεό και την ανθρωπότητα. Ο
επίγειος γάμος δείχνει προς αυτή την επερχόμενη κατάσταση. Καθώς ο διάβολος
προσπαθεί μεθοδικά να αμαυρώσει την εικόνα αυτή, δεν είναι να απορεί κανείς για το ότι
κάνει το κάθε τι για να καταστρέψει τη συνθήκη ανάμεσα σε δυο ανθρώπους.
Ο γάμος συνδυάζει τα ίδια στοιχεία με τη σχέση Χριστού και εκκλησίας :
 μια ένωση αγάπης
 διαρκή (αιώνια), αποκλειστική,
 φυσική και πνευματική ενότητα. Ναι, μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο φυσική. Ο Ιησούς
είναι η κεφαλή και εμείς το σώμα.
Όταν ο διάβολος καταφέρνει να καταστρέψει ένα γάμο καταστρέφει την μεγαλύτερη
αρχή του Θεού : την αγάπη.
Κοινωνική ενότητα
Στο ίδιο πλαίσιο, μιλάμε επίσης και για μια κοινωνική ενότητα. Ως ζευγάρι
καταλήγετε να ανήκετε στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το περιβάλλον
προέλευσης σας. Έχετε τους ίδιους φίλους και σχετίζεστε με την οικογένεια ο ένας του
άλλου. Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν εξελίσσεται πάντοτε ομαλά. Οι σχέσεις μέσα
στις οικογένειες δεν είναι πάντοτε όπως θα έπρεπε, οι φίλοι μπορεί να απομακρυνθούν,
αλλά στο τέλος το ζευγάρι έχει μια σταθερή ομάδα σχέσεων. Η ιδανική κατάσταση είναι
όταν υπάρχει μια γενική αποδοχή από και προς όλους τους φίλους και οικογένειες και
από τα δύο μέρη.
Κοινωνική ενότητα σημαίνει ότι η εργασία του ενός γίνεται, σ’ ένα μέτρο, μέρος του
κόσμου του άλλου. Είναι φυσικό να ενδιαφέρεσαι για το τι κάνει όλη την ημέρα το
«άλλο σου μισό», αλλά αυτό απαιτεί και μια συγκεκριμένη προσπάθεια. Ενθαρρύνετε ο
ένας τον άλλο και δείξτε ενδιαφέρον και συμπάθεια για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες ο
ένας του άλλο.
Γάμος και ομοφυλοφιλία.
Στις ημέρες που ζούμε όλο και περισσότερες χώρες καθιστούν τον νόμιμο γάμο
προσιτό σε ζευγάρια του ιδίου φύλου, αλλά στο φως της Αγ. Γραφής είναι αδιανόητο να
χρησιμοποιείται η λέξη ‘γάμος’ για αυτού του είδους τη σχέση. Η Αγ. Γραφή μιλά μόνο για
τη σχέση άνδρα και γυναίκας μέσα στο γάμο. Τόσο στην Παλαιά όσο και στη Καινή
Διαθήκη σχέσεις ανάμεσα σε πρόσωπα ιδίου φύλου απαγορεύεται. Αυτό ίσχυε ακόμα και
πριν από το Νόμο του Μωυσή όπως φαίνεται στη Γένεση, κεφάλαιο 19. Επίσης καλύπτεται
συγκεκριμένα και ιδιαίτερα στο Νόμο : Λευιτικό 18:22, 20:13. Στην Καινή Διαθήκη: δες
Ρωμ. 1:26,27. Η τελετή ευλογίας σχέσεων του ιδίου φύλου που γίνεται σε κάποιες
εκκλησίες, είναι συνεπώς, απαράδεκτη σύμφωνα με την Βιβλική οπτική. Αυτό σε καμία
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περίπτωση δεν θα πρέπει να μας κάνει να σταματήσουμε να αγαπάμε τους
ομοφυλόφιλους που βρίσκονται γύρω μας. Η αγάπη δεν κάνει διαχωρισμούς.
Πολυγαμία
Προσφέρει η Βίβλος τη βάση ώστε ένα πρόσωπο να έχει περισσότερους από έναν
συντρόφους, να είναι δηλ. πολύγαμος; Πολύ γνωστές προσωπικότητες της Παλαιάς
Διαθήκης ακολούθησαν την παράδοση των ημερών τους και είχαν παραπάνω από μία
συντρόφους ταυτόχρονα. Μπορούμε όμως να διαβάσουμε ότι αυτό ποτέ δεν ήταν στις
προθέσεις του Θεού. Πολλές περικοπές που αναφέρονται σ’ αυτό το βιβλίο το
φανερώνουν αυτό. Η πολυγαμία ποτέ δεν ήταν επιτυχημένη. Υπήρχε συχνά ζήλια ανάμεσα
στις συζύγους και διαφωνίες ανάμεσα στα παιδιά. Μάλιστα οι ερωτικές επαφές εκτός
γάμου προξενούσαν ακόμα μεγαλύτερη ζημιά.
Συγκατοίκηση
Όπως ήδη αναφέρθηκε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι απλά ζουν μαζί πριν
παντρευτούν ή και αντί να παντρεύονται. Οι άνθρωποι που ζουν μαζί εκτός γάμου δεν
έχουν καταλάβει την αξία της συνθήκης. Η μείωση των γάμων στις μεταπολεμικές γενιές
έχει σχεδόν ολοκληρωτικά αντισταθμιστεί από την αύξηση της δημοτικότητας της άτυπης
συμβίωσης.
Το να συμβιώνουν κάποιοι χωρίς να είναι παντρεμένοι συμβαίνει για διάφορους
λόγους. Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να περάσουν όλη την υπόλοιπη ζωή τους με τον
ίδιο σύντροφο, χωρίς να παντρευτούν, ως μια εναλλακτική κατάσταση του γάμου.
Μετά υπάρχουν αυτοί που ζουν μαζί πριν από το γάμο έτσι ώστε να μπορέσουν να
γνωρίσουν πρώτα ο ένας τον άλλον. Αυτός ο τύπος συμβίωσης ονομάζεται συχνά
δοκιμαστικός γάμος.
Συχνά, πίσω από αυτήν την επιλογή υπάρχουν περισσότερα από ένα απλό
κίνητρο : η έλλειψη σταθερής εργασίας, ενός τόπου διαμονής ή των χρημάτων για την
γαμήλια δεξίωση.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κίνδυνος χωρισμού ανθρώπων που ζουν μαζί είναι
μεγαλύτερος από ό, τι ανάμεσα σε παντρεμένα ζευγάρια. Φαίνεται επίσης ότι ο γάμος
μετά από μια δοκιμαστική περίοδο επισύρει διάλυση της σχέσης συντομότερα από ό, τι
ένας γάμος στον οποίο δεν προηγήθηκε περίοδος συγκατοίκησης. Το ποσοστό κινδύνου
είναι 50% μεγαλύτερο από ό, τι σε ένα ζευγάρι που παντρεύεται πριν συγκατοικήσουν.
Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι αυτοί που συμβιώνουν έχουν εντονότερη την τάση να
σκεφτούν την πιθανότητα διάλυσης της σχέσης παρά αυτοί που παντρεύονται αμέσως.
(Για παράδειγμα, δες το βιβλίο του D. Manting, ‘Dynamics in marriage and
cohabitation’, Εκδόσεις Τhesis, Άμστερνταμ 1994).
Οι παραπάνω στατιστικές δεν είναι ευοίωνες για την απλή συμβίωση. Η διάλυση μιας
τέτοιας σχέσης μπορεί να είναι εξίσου επώδυνη με αυτή του διαζυγίου. Γάμοι μετά από
μια δοκιμαστική περίοδο συνηθίζονται όλο και περισσότερο με την πάροδο των χρόνων,
παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος διάλυσης αυτού του είδους σχέσης.
Οι άνθρωποι φοβούνται να «δεθούν». Αυτό ισχύει και σ’ ό, τι αφορά τη σχέση με το
Θεό. Υπάρχουν συνέπειες εάν διαλέξεις μια σχέση με το Θεό. Αποκλείει κάποιες άλλες
επιλογές. Η επιλογή ενός συντρόφου είναι επίσης αποκλειστική. Αυτό μπορεί να
θεωρηθεί ως ένας ενοχλητικός περιορισμός, αλλά αποτρέπει έναν διαφορετικό φόβο,
αυτόν της εγκατάλειψης και της μοναξιάς.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε λεπτομερέστερα με τις παραμέτρους της
επιλογής συντρόφου.
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Χάρη
Ποια θα πρέπει να είναι η στάση της χριστιανικής κοινότητας σε σχέση με αυτούς
που εντάσσονται στην εκκλησία, και οι οποίοι ήδη συμβιώνουν εκτός γάμου; Υπάρχει
μια τάση κατάκρισης τους επειδή δεν ζουν σύμφωνα με τις βιβλικές αρχές. Αυτό
μπορεί να τους δώσει το αίσθημα του αποκλεισμού, επειδή ο όρος που συνήθως
χρησιμοποιείται γι’ αυτό τον τρόπο ζωής είναι «ζουν στην αμαρτία». Οπωσδήποτε η
συμβίωση εκτός γάμου δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα εκ μέρους των Χριστιανών.
Γι’ αυτό η σωστή διδασκαλία και όχι μια στάση κατάκρισης, είναι απόλυτα αναγκαία.
Χωρίς να εξετάσουμε διεξοδικά αυτό το πρόβλημα θα ήθελα να συστήσω μεγάλη
ευαισθησία στο χειρισμό του.
Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «αμαρτωλός», θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι το να
συζεί κανείς εκτός γάμου δεν είναι το ίδιο με την έννοια της πορνείας όπως αυτή ορίζεται
στην Αγία Γραφή. Θα ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα αργότερα. Οι άνθρωποι που ζουν μαζί,
το κάνουν με σκοπό να μοιραστούν τη ζωή τους και όχι με το σκοπό να ζήσουν μ’ έναν
ηθικά χαλαρό τρόπο ζωής.
Όταν ένα τέτοιο ζευγάρι έρχεται στην εκκλησία, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το
να τους προσεγγίσουμε σαν αμαρτωλούς δημιουργεί τον κίνδυνο να τους χάσουμε όχι μόνο
από την εκκλησία αλλά, πολύ χειρότερα, από τον Κύριο. Προσωπικά έχω συχνά την
εμπειρία ότι, χωρίς την εκ μέρους μας πίεση, τα ζευγάρια αυτά, από μόνα τους, συχνά
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αλλάξουν τρόπο ζωής και να παντρευτούν.
Έχοντας πάρει αυτή την απόφαση συχνά χωρίζουν για ένα μικρό διάστημα έτσι ώστε η
γαμήλια γιορτή να έχει μια ιδιαίτερα γιορταστική νότα και να γίνει μια δυνατή μαρτυρία
για άλλους.
Η αναγκαιότητα ευαισθησίας στο τρόπο σκέψης μας έχει εφαρμογή σε όλες τις πλευρές
του γάμου που περιγράφτηκαν σ’ αυτό το κεφάλαιο. Το να μην πληρεί ένας γάμος σχεδόν
καθόλου τα βιβλικά δεδομένα ενώ ελάχιστοι γάμοι είναι 100% τέλειοι, δεν θα πρέπει να
μας πανικοβάλει ή να μας απελπίζει. Η Αγ. Γραφή μας δείχνει έναν τρόπο, ή μάλλον τον
τρόπο, αλλά συχνά απαιτεί χρόνο και αγώνα πριν τα πράγματα τακτοποιηθούν.
Συνεπώς, χωρίς να μειώσουμε ούτε ένα από τα δεδομένα της Αγίας Γραφής, θα
πρέπει να είμαστε ελεήμονες τόσο προς τους εαυτούς μας, εάν σφάλλαμε στο παρελθόν,
όσο και προς τους άλλους. Ο Ιησούς είπε: ‘Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και μην
αμαρτάνεις πια’ (Ιωάννης 8:11).

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ

Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτό το κεφάλαιο με δύο σημεία, που μπορεί να φαίνονται
αυτονόητα αλλά η εμπειρία μου έχει δείξει ότι δεν είναι αυτονόητα για όλους.
Κατ’ αρχήν: ο Θεός έφτιαξε το σεξ. Εκείνος πρωτοσκέφτηκε την σεξουαλική
συνεύρεση. Εκείνος ήταν που δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα και είπε: ‘θα είναι
οι δύο σε μία σάρκα’.
Πουθενά στη Γραφή δεν αντιμετωπίζεται η σεξουαλικότητα, σαν μέρος της
ερωτικής ζωής μας, με αποδοκιμασία, μερικές μάλιστα φορές αντιμετωπίζεται με
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ενθουσιασμό. Από την άλλη μεριά η Γραφή μας δείχνει πόσο καταστροφική μπορεί να
είναι όταν δεν εφαρμόζεται όπως ο Θεός θέλησε να εφαρμόζεται.
Στο Άσμα Ασμάτων βλέπουμε να περιγράφεται καθαρά η φυσική επιθυμία ανάμεσα
σ’ έναν άντρα και μια γυναίκα σαν κάτι όμορφο. Ταυτόχρονα σ’ αυτό το βιβλίο
υπάρχει βαθύ πνευματικό νόημα. Περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στον Θεό και τον
άνθρωπο, την αμοιβαία επιθυμία ανάμεσα στον Ιησού και τη νύφη Του, την εκκλησία.
Το Άσμα Ασμάτων, μ’ έναν λυρικό τρόπο, υμνεί τα αισθήματα που έχουν δύο
σύντροφοι ο ένας για τον άλλον, σε μια σχέση αγάπης.
Δεύτερον: ο Θεός είναι άγιος, κι έτσι και το σεξ είναι άγιο. ‘Άγιοι να είστε, επειδή
εγώ είμαι άγιος’ (Α΄Πέτρου 1:16).
Αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο. Ακόμα και στον χριστιανικό κόσμο πολλές
φορές το σεξ θεωρήθηκε και θεωρείται όχι άγιο. Ο Άγιος Αυγουστίνος, που είχε ζήσει
μια αρκετά ανήθικη ζωή στη νεότητά του, αφού έγινε χριστιανός σχημάτισε τη γνώμη
ότι ο μόνος σκοπός του σεξ ήταν η τεκνοποίηση. Είχε επηρεαστεί από τον ελληνικό
τρόπο σκέψης. Ο Πλάτωνας θεωρούσε ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής και ότι η
ψυχή χρειαζόταν απελευθέρωση απ’ αυτό.
Στο μεσαίωνα η εκκλησία επηρέασε έντονα τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζονταν ο γάμος. Θεωρούνταν σαν ένα ιερό μυστήριο, σαν ένας τρόπος
σωτηρίας, όπως το βάπτισμα και η εξομολόγηση. Η φυσική, η σεξουαλική πλευρά του
θεωρούνταν σαρκικότητα, αμαρτωλή και ανάξια.
Σε μερικούς χριστιανικούς κύκλους ακόμα η σεξουαλικότητα συνδέεται με την
αμαρτία. Απ’ αυτούς προέρχεται η διδασκαλία ότι το μόνο καλό που μπορεί να υπάρχει
στο σεξ είναι η τεκνοποίηση, η δημιουργία απογόνων! Μερικές φορές τα παντρεμένα
ζευγάρια διδάσκονται ότι αν θέλουν να διατηρήσουν την αγιότητά τους πρέπει να ζουν
μαζί σαν αδερφός και αδερφή. Αυτή η ιδέα είναι καταστροφική για την έγγαμη ζωή.
Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά είναι γεγονός ότι σε μερικούς
εκκλησιαστικούς κύκλους το σεξ συνδέεται άμεσα και αυστηρά με την τεκνοποίηση και
ό,τι έχει σχέση με την σεξουαλική ευχαρίστηση αντιμετωπίζεται με καταδίκη. Γι’ αυτό
το λόγο από πολλούς πιστούς έχει ληστευθεί η ευχαρίστηση στη σεξουαλική ζωή τους,
και αντί γι’ αυτήν τους έχουν επιβληθεί αισθήματα ενοχής.
Είναι μεγάλο λάθος να καταδικάζονται οι πιο όμορφες πλευρές της αγάπης όταν
αποτελούν ευχαρίστηση αφ’ εαυτού. Το Άσμα Ασμάτων περιγράφει αυτό το πάθος με
λόγια σαφή και καθαρά:
‘η αγάπη είναι ισχυρή σαν τον θάνατο·
η ζηλοτυπία σκληρή σαν τον άδη·
οι φλόγες της είναι φλόγες φωτιάς,
μια ορμητικότατη ανάφλεξη’ (Άσμα Ασμάτων 8:6).
Όλα αυτά τα λόγια φανερώνουν ότι το πάθος μας έχει την πηγή του στον Θεό.
Φυσικά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι, μερικώς λόγω της
διαθεσιμότητας των σύγχρονων αντισυλληπτικών μεθόδων, πολλοί άνθρωποι θεωρούν
το σεξ σαν ένα ευχάριστο καταναλωτικό αγαθό, που υπάρχει διαθέσιμο για να το
απολαύσουν και να το χρησιμοποιήσουν χωρίς καμία σκέψη για γάμο ή για μόνιμη
σχέση. Η ευπρέπεια εξανεμίζεται γρήγορα και η σεξουαλικότητα εκτίθεται παντού με
κάθε τρόπο. Το γεγονός ότι η σεξουαλική ηθική εξαφανίζεται και το σεξ γίνεται όλο
και πιο διεστραμμένο, δεν πρέπει να αποτελέσει την αιτία ώστε οι χριστιανοί να
σταματήσουν να εξυμνούν την ομορφιά και τη χαρά της σεξουαλικής ένωσης ανάμεσα
σ’ έναν άνδρα και μια γυναίκα.
Δεν λέει στις Παροιμίες 5:18-19:
‘η πηγή σου ας είναι ευλογημένη· και ευφραίνου με τη γυναίκα της νιότης σου.
Ας είναι σε σένα σαν αξιαγάπητη ελαφίνα, και χαριτωμένη δορκάδα·
ας σε ποτίζουν οι μαστοί της σε κάθε καιρό·
ευφραίνου πάντοτε στην αγάπη της’;
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Το σεξ είναι άγιο
Αυτή η ιδέα έχει θεμελιακή σημασία για τον τρόπο με τον οποίο θεωρείς και τον
τρόπο με τον οποίο βιώνεις το σεξ. Το σεξ δεν είναι από τα πιο βρώμικα αλλά από τα
πιο όμορφα πράγματα που υπάρχουν. Το σεξ ανάμεσα σ’ έναν άνδρα και τη σύζυγό
του, τυλιγμένο σε μια σχέση αγάπης, είναι από τα πιο άγια πράγματα που μπορούν οι
άνθρωποι να κάνουν! Δεν λέω πως πρέπει να βλέπουμε το σεξ σαν θρησκευτική
εμπειρία, ούτε ότι πρέπει να το τοποθετήσουμε στο ίδιο επίπεδο με τα μυστήρια. Το
σεξ ποτέ δεν πρέπει να γίνει λατρεία. Ανήκει μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης αγάπης και
είναι ένα από τα στοιχεία που την συναποτελούν. Το σεξ είναι το τελικό κομμάτι από το
τρίπτυχο της αγάπης. Ποτέ δεν πρέπει να το θεωρήσουμε αυθύπαρκτο και
αποκλειστικά σωματικό. Μπορεί να υπάρξει φυσική επαφή, ακόμα και μέσα σ’ ένα
γάμο, χωρίς να υπάρχει αληθινή ένωση, χωρίς πραγματική εγγύτητα ανάμεσα στους
δύο. Υπάρχει αναλογία ανάμεσα στο πόσο στενή σχέση έχεις με τον/την σύντροφο της
ζωής σου και στο πόσο στενή σχέση έχεις με τον Θεό. Δηλαδή, αν δεις ότι έχεις
προβλήματα με την σχέση σου με τον Θεό, τότε κατά πάσα πιθανότητα έχεις
προβλήματα και με την σχέση σου με τον/την σύζυγό σου.
Το σεξ σύμφωνα με την ευαρέσκεια του Θεού μέσα στη σχέση αγάπης των συζύγων
είναι ένας τρόπος για να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Όπως έχουμε ήδη πει, η εβραϊκή
λέξη ‘jadah’ και μερικές φορές η αρχαία ελληνική λέξη ‘γιγνώσκω’ (που σημαίνουν
‘γνωρίζω’) χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την ερωτική επαφή. Για τον
χριστιανό δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε άγιο και μη άγιο. Όλα είναι άγια. Ο
άνθρωπος είναι μία οντότητα: πνεύμα, ψυχή και σώμα. Η αγάπη του ενός για τον
άλλον είναι αγάπη πνευματική, αισθηματική και φυσική.
Ο Θεός επιθυμεί να Τον αγαπάμε με τον ίδιο τρόπο: ‘θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό
σου με ολόκληρη την καρδιά σου, και με ολόκληρη την ψυχή σου, και με ολόκληρη τη
δύναμή σου’ (Δευτ. 6:5, Μάρκ. 12:30, Ματθ. 23:37, Λουκ. 10:27).
Τα πιο άγια πράγματα στη ζωή μας είναι η αγάπη μας για τον Θεό και η σχέση
αγάπης μας με κάποιον άλλο άνθρωπο. Υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στη λατρεία και
στο σεξ. Ακόμα και η λατρεία μας για τον Θεό έχει μια πλευρά φυσική, σωματική.
Εκφράζουμε την αγάπη μας για τον Θεό μέσα από λατρεία σωματική. Λατρεύουμε
υψώνοντας τα χέρια μας, μέσα από το θέατρο, μέσα από τα χορό. Σα νύφη, δεν
είμαστε και φυσικά, σωματικά ενωμένοι με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή; Δεν μας
καλεί πολλές φορές ο Θεός σε μια βαθιά σχέση αγάπης και ένωσης μαζί Του; Η Γραφή
πολλές φορές μιλάει για επαφή μαζί Του. Δεν λέει ο Ιησούς ‘μείνετε μέσα μου όπως κι
εγώ μένω μέσα σας’; Ο Θεός θέλει να Τον γνωρίσουμε ώστε να έχουμε μια πολύ στενή
σχέση μαζί Του, κι Εκείνος με μας. Φυσικά σ’ αυτή τη ζωή δεν μπορούμε να
‘γνωρίσουμε’ παρά μόνο μερικώς (ή, ατελώς), αλλά θα έρθει μια μέρα που θα
γνωρίσουμε τέλεια, όπως και θα γνωριστούμε τέλεια (Α Κορ. 13:12).
Ερωτισμός
Ο άνδρας και η γυναίκα στον κήπο της Εδέμ βλέπουμε ότι ‘ήσαν και οι δύο γυμνοί,
ο Αδάμ και η γυναίκα του, και δεν ντρέπονταν’ (Γέν. 2:25). Μετά την πτώση λέει ότι:
‘ανοίχτηκαν τα μάτια και των δύο και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί· και αφού έραψαν
φύλλα συκιάς, έφτιαξαν για τον εαυτό τους περιζώματα’ (Γέν. 3:7).
Στην αρχή η γυμνότητα των ανθρώπων δεν είχε αγγιχτεί από την αμαρτία. Το
πρώτο ζευγάρι ήταν ‘καλυμμένοι’ με τη δόξα του Θεού αλλά έχασαν αυτό το κάλυμμα
όταν απομακρύνθηκαν από τον Θεό. Η γυμνότητά τους δεν ήταν μόνο σωματική.
Χάθηκε η αθωότητα σε ολόκληρη την ύπαρξή τους.
Από την πτώση του ανθρώπου, η γυμνότητα είναι συνδεδεμένη με την ντροπή. Η
γυμνότητα έχει αλλοιωθεί από την αμαρτία. Βλέπουμε έναν γυμνό άνθρωπο μέσα από
αμαρτωλά μάτια. Μόνο μέσα στον γάμο επιστρέφει η αθωότητα αυτής της πρώτης
Εδέμ. Έξω απ’ αυτή τη σφαίρα, η γυμνότητα είναι πάντοτε συνδεδεμένη με την
ντροπή. Μόνο τα μικρά παιδιά μπορούν να τριγυρνάνε χωρίς ούτε ένα ρούχο και να
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νοιώθουν ελεύθερα και χωρίς καμιά ντροπή. Η γυμνότητα ξέρει μόνο δύο κόσμους: τον
κόσμο της έγγαμης σχέσης και τον κόσμο έξω απ’ αυτόν. Στον παράδεισο το έργο του
ανθρώπου ήταν ο άνδρας και η γυναίκα του να είναι μία σάρκα. Μέσα στο γάμο το σεξ
είναι άγιο, έξω απ’ αυτόν δεν είναι.
Υπήρχε ερωτισμός στον παράδεισο; Ο ερωτισμός είναι η φυσική, σωματική
επιθυμία για τον άλλο. Οπωσδήποτε ο Αδάμ είχε επιθυμία για την γυναίκα του. Έβλεπε
όλα τα ζώα να ζευγαρώνουν και δεν υπήρχε βοηθός κατάλληλος για κείνον. Όταν είδε
τη γυναίκα του, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: ‘επιτέλους!’. Φανταστείτε τη χαρά
του! Ένα πλάσμα σαν κι αυτόν, αλλά διαφορετικό. Ένα σώμα πιο όμορφο απ’ όλα τα
σώματα που είχε δει στον κόσμο μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Δεν είναι το ανθρώπινο σώμα απαράμιλλο σε όλη την κτίση; Δεν υπάρχει φυτό,
ούτε ζώο, ούτε πράγμα, ούτε ουράνιο σώμα σαν αυτό. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος
κατ’ εικόνα του Θεού. Αν και ο Θεός είναι Πνεύμα, το σώμα αντανακλά κάτι από την
εικόνα του Θεού. Σίγουρα το ανθρώπινο σώμα πρέπει να είναι μια εικονογράφηση της
ομορφιάς του Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε σχεδόν σαν τον Θεό (Ψαλμός 8:6). Το
ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια των αιώνων ενέπνευσε τους καλλιτέχνες. Οι
άνθρωποι που είναι οι ίδιοι δημιουργικοί εκτιμούν ιδιαίτερα την ομορφιά που ο Θεός, ο
μεγάλος Δημιουργός, έδωσε στην ανθρώπινη μορφή.
Τι ήταν αυτό που επιθυμούσε ο Αδάμ; Επιθυμούσε ένωση και οικειότητα με αυτό το
πλάσμα. Ήταν μία σωματική επιθυμία, δεμένη με την σχέση αγάπης που ήδη υπήρχε.
Ήταν ερωτισμός, ακόμα αναλλοίωτος από την αμαρτία.
Ο Αδάμ είχε λάβει αγάπη θεϊκή. Η αγάπη του Θεού δεν είναι για εγωιστικούς
σκοπούς, για την ικανοποίηση ή την προβολή του εαυτού, αλλά με την πτώση ο Αδάμ
απομακρύνθηκε από τον Θεό. Έτσι ο άνθρωπος τείνει να επικεντρώνεται στον εαυτό
του. Όταν η σεξουαλική επιθυμία απομακρύνεται από την αγάπη, αυτό που απομένει
είναι μόνο λαγνεία. Η λαγνεία έχει πιο πολύ να κάνει με την ικανοποίηση του εαυτού.
Η μονομερής επιθυμία για ευχαρίστηση, η επιδίωξη για ικανοποίηση των σωματικών
επιθυμιών, αφαιρεί την αγιότητα και βεβηλώνει τον άνθρωπο. Με αυτή τη μορφή, το
σεξ μπορεί εύκολα να γίνει εθισμός. Το να παραδίνεται κανείς στον αισθησιασμό,
δηλαδή στον ερωτισμό χωρίς αγάπη, είναι λάθος αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ο
ερωτισμός είναι λάθος.
Ο ερωτισμός δεν είναι αμαρτία
Αν και ο ερωτισμός ανακατεύτηκε με τη λαγνεία μετά από την Εδέμ, ωστόσο δεν
θέλω να πω ότι το σεξ με ερωτισμό είναι αμαρτία. Πώς λοιπόν μπορούμε να
αντιληφθούμε τον ερωτισμό;
Ο ερωτισμός μου θυμίζει το κέφι, το χιούμορ. Ο θεολόγος Reinhold Niebuhr είχε
γράψει κάποτε: ‘το κέφι είναι στην πραγματικότητα το πρελούντιο για την πίστη και το
γέλιο είναι η αρχή της προσευχής’. Έτσι είναι και ο ερωτισμός για το σεξ και την
εγγύτητα.
Ο ερωτισμός είναι το παιχνίδι στο σεξ. Χωρίς αυτόν το σεξ θα ήταν πολύ σοβαρό. Ο
ερωτισμός κάνει το σεξ σαν ένα πάρτυ για δύο, όπου μπορεί να υπάρχει γέλιο, όπου
μπορούν να είναι τολμηροί και να πειραματίζονται νέα πράγματα. Η ποικιλία θρέφει
ένα πνεύμα περιπέτειας, μια περιπέτεια που ζουν μαζί. Στα σεμινάρια γάμου που
κάνουμε πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτούν ‘μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε;’. Η
απάντησή μου είναι ότι μπορείς να φτάσεις έως εκεί που δεν προκαλείται πόνος ή
εξευτελισμός σε κανέναν απ’ τους δυο. Ο νόμος του Μωυσή απαγόρευε διεστραμμένες
μορφές σεξουαλικότητας. Ένα υγιές άτομο έχει μια φυσική προαίσθηση του πότε
πλησιάζει στην διαστροφή.
Ο ερωτισμός έχει συνδεθεί με τη λαγνεία εξαιτίας της πτώσης, αλλά ακόμα κι έτσι
οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να απολαύσουν το σεξ πλήρως μέσα στα όρια του
γάμου. Το σεξ είναι εξ αρχής άγιο. Είναι ένα καταπληκτικό δώρο από τον Θεό, που
έχει δοθεί σαν μια ευκαιρία να έλθουν οι δύο άνθρωποι σε μια ύψιστη ένωση, με σκοπό
τόσο την ευχαρίστηση όσο και την δημιουργία απογόνων.
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Ωστόσο δεν θέλουμε εδώ να εξυψώσουμε το σεξ. Το σεξ πρέπει να υποτάσσεται
στη θέλησή μας. Η σάρκα είναι αδύναμη. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τον γάμο μας
υγιή, πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τα ερωτικά μας συναισθήματα. Δεν υπάρχει
κανένας κανόνας που να λέει πόσες φορές πρέπει να έχουμε οργασμό την εβδομάδα.
Στην πράξη, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε τη σεξουαλική μας ζωή μπορεί να είναι
απογοητευτικός. Και το σεξ είναι κάτι το σχετικό.
Είμαι πεπεισμένος ότι ο έρως δόθηκε στον άνθρωπο από τον Θεό για να κάνει τη
διαδικασία της ένωσης ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα του όσο πιο πλήρη γίνεται.
Η αγάπη και η φιλία από μόνες τους δεν θα ήταν αρκετές. Η εγγύτητα, η ένωση θα
ήταν ελλιπής, η αποκλειστικότητα θα ήταν ελλιπής, η θετική ένταση θα ήταν πολύ
λίγη.
Στο παιχνίδι της αγάπης ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα του ο ερωτισμός
παίζει έναν σπουδαίο ρόλο αλλά στην ένωση των δύο σωμάτων έρχεται μια στιγμή που
πάει πιο πέρα από τον ερωτισμό. Στην κλιμάκωση δεν υπάρχει πια μια ερωτική ένταση,
αλλά μια ένωση δύο πλασμάτων η οποία ξυπνάει άλλα, ανώτερα αισθήματα.
Ντροπή
Την ντροπή την γνωρίσαμε μετά τον παράδεισο. Ο Θεός ενίσχυσε αυτό το αίσθημα,
προμηθεύοντας ρούχα για τον άνθρωπο (Γέν. 3:21). Προφανώς ο Θεός ήθελε να
δώσουμε προσοχή σ’ αυτή την ντροπή. Η ντροπή είναι ένας μηχανισμός που μας
προστατεύει από καταστάσεις ‘ανεπιθύμητης εγγύτητας’, δηλαδή οικειότητας με τρίτα
πρόσωπα. Αλλά η ντροπή υπάρχει για να προστατεύει και τους άλλους από εμάς.
Ζούμε σε έναν κόσμο διεστραμμένο, και δεν μπορούμε να δούμε την γυμνότητα χωρίς
τον κίνδυνο να νοιώσουμε κάποια συναισθήματα. Με την σεμνότητα στη στάση μας και
στο ντύσιμό μας προστατεύουμε τόσο τους άλλους όσο και τον εαυτό μας από την
ανήθικη συμπεριφορά.
Το σεξ ενώνει;
Τι απαντάει ο μη-Χριστιανικός κόσμος σ’ αυτό;
Ο φιλόσοφος Emmanuel Levinas αρνήθηκε ότι υπάρχει η περίπτωση το σεξ να
οδηγεί σε ένωση, σε ενότητα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι το παιχνίδι του έρωτα από
μόνο του δεν έχει την δυνατότητα να παράγει μόνιμη ικανοποίηση. Χρειάζεται να
επαναληφθεί, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με κάθε μορφή επικοινωνίας ανάμεσα στο
ζευγάρι. Είναι θέμα συνέχειας, μιας διαδικασίας ανάπτυξης της εγγύτητας, η οποία
διαρκεί μια ζωή. Στιγμές πλήρους εγγύτητας μπορούν να εναλλάσσονται με
προσωρινές περιόδους απομάκρυνσης, αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη
της εγγύτητας μέσα στο ζευγάρι είναι προϊόν μιας σειράς στιγμών επικοινωνίας και στα
τρία επίπεδα.
Όταν ο Levinas μιλάει για την ερωτική σχέση, δεν μιλάει αποκλειστικά για αυτή τη
σχέση στα πλαίσια ενός γάμου, και ούτε φέρνει την οπτική γωνία του Θεού στην
συζήτηση αυτή. Και αυτό αλλάζει τα πάντα, γιατί χωρίς αυτά δεν υπάρχει κανένας
μεγαλύτερος σκοπός να αναζητηθεί στην ικανοποίηση. Και αυτό μπορεί να είναι η αιτία
για μια σταδιακή μείωση της γοητείας και απογοήτευση. Λέει:
…Η ικανοποίηση είναι απατηλή και μερικές φορές δίνει τη θέση της στη ντροπή και
την αηδία. Επίσης είναι ανεπιθύμητη, επειδή δίνει ένα τέλος σε μια λαχτάρα που δεν
θέλει και δεν επιθυμεί να διακοπεί. … Η ικανοποίηση είναι ίσως ένας παράγοντας
ανασχετικός ή απογοητευτικός: διαταράσσει την γεμάτη γοητεία μέθη και μπορεί να
αποτελέσει αιτία για μετα-συνουσιακή κατάθλιψη’.
Αυτά τα λόγια ηχούν έντονα υπαρξιακά, και ‘ζωγραφίζουν’ μια εικόνα πολύ
διαφορετική απ’ αυτήν που έχει να προσφέρει το ‘άγιο’ σεξ, μέσα στα πλαίσια του
γάμου. Ο αμαρτωλός ερωτισμός, η λαγνεία προκαλεί σύγχυση και πλανά τη σχέση σε
λάθος μονοπάτια, εμποδίζοντας την ανάπτυξη της πιο βαθιάς σχέσης του ζευγαριού. Ο

22
άγιος ερωτισμός, από την άλλη μεριά, βρίσκει την εκπλήρωση και την ικανοποίησή του
στην ένωση του ζευγαριού.
Είναι προφανές ότι το σεξ έξω από τα πλαίσια μιας στενής σχέσης δεν μπορεί να
οδηγήσει σε ένωση επειδή λείπει το στοιχείο της εγγύτητας και οικειότητας, η επιθυμία
για πλήρη ένωση.
Το σεξ ενώνει
Μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης αγάπης, η εγγύτητα προχωράει πέρα από το
άγγιγμα του δέρματος, και οι σύντροφοι έρχονται να ‘γνωρίσουν’ ο ένας τον άλλον
βαθιά και αληθινά. Με αυτό τον τρόπο η σεξουαλικότητά μας υψώνεται σ’ ένα ανώτερο
επίπεδο και αποκτάει μια νέα διάσταση.
Το χριστιανικό ζευγάρι που ερωτεύεται, σε μια ασφαλή σχέση αγάπης όπως
εξηγήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούν να επιτύχουν πραγματικά μια υψηλού
βαθμού ενότητα σε τρία επίπεδα, συναισθηματικό, πνευματικό και φυσικό. Δεν
χρειάζεται να πούμε ότι ακόμα και τότε δεν πρόκειται για την τελειότητα. Το σεξ, όσο
όμορφο κι αν φτιάχτηκε να είναι, δεν μπορεί ωστόσο ποτέ να δώσει απόλυτη
ικανοποίηση ή την πλήρη ένωση, και ούτε είναι υποχρεωμένο να το κάνει αυτό. Μόνο ο
Θεός μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως τον άνθρωπο. Αν και μια σχέση ανάμεσα σε
ανθρώπους μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό ενότητας, ωστόσο οι άνθρωποι έχουν
πάντοτε μεγάλες διαφορές προσωπικότητας και αποκλίσεις μεγαλύτερες απ’ ό,τι
μπορούμε να κατανοήσουμε, όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο. Οι περιορισμοί
στην αγάπη οφείλονται στον ατελή και μεταβατικό χαρακτήρα αυτού του κόσμου και
αυτών που τον κατοικούν. Μόνο όταν ο Θεός είναι ‘τα πάντα εν πάσι’ (Α Κορ. 15:28),
μόνο τότε όλες οι αναζητήσεις μας και οι αγώνες μας θα βρουν την εκπλήρωσή τους.
Σεξ και γάμος
Ένα άλλο σημείο που θέλουμε να θίξουμε σ’ αυτό το κεφάλαιο είναι: ο Θεός
έφτιαξε την σεξουαλικότητα αποκλειστικά για τον γάμο. Είναι το είδος της ένωσης που
ανήκει μόνο στη σχέση του γάμου.
Πού το βλέπουμε αυτό; Στα εξής εδάφια:
 Γένεση 2:24 και Εφεσίους 5:31: ‘Γι' αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του
και τη μητέρα του, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του· και θα είναι οι δύο σε μία
σάρκα’.
 Α΄Κορινθίους 7:2: ‘κάθε ένας ας έχει τη δική του γυναίκα, και κάθε μία ας έχει τον
δικό της άνδρα’.
 Εβραίους 13:4: ‘τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κοίτη αμίαντος’ (‘ο γάμος να
θεωρείται από όλους σας άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη’).
Και υπάρχουν κι άλλα εδάφια, κυρίως στον Ωσηέ, στις Παροιμίες, στο Άσμα
Ασμάτων. Ολόκληρη η Αγία Γραφή αποπνέει αυτό το μήνυμα. Ο Θεός αγαπάει την
πιστότητα ανάμεσα σ’ έναν άντρα και μια γυναίκα. Ο Θεός επίσης θέλει να είμαστε
πιστοί σ’ Αυτόν, τον ένα και μοναδικό Θεό, και να μην αφιερωνόμαστε σε άλλους
θεούς.
Αυτό σημαίνει:
 Όχι σεξ με διάφορους συντρόφους.
 Όχι σεξ πριν το γάμο.
Η σεξουαλικότητα έχει μια μεγάλη δύναμη να δένει δυο ανθρώπους μαζί. Όποιος έχει
σεξ με κάποιο πρόσωπο γίνεται μία σάρκα μ’ αυτό (Α΄ Κορ. 6:16). Αυτό είναι επίσης
κάτι που το σεξ φτιάχτηκε για να κάνει. Αν το δώρο της σεξουαλικότητας μοιράζεται σε
διάφορους συντρόφους, τότε χάνει την ικανότητά του να δένει δυο ανθρώπους μαζί.
Σεξ χωρίς γάμο
Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα ενάντια στην ερωτική επαφή έξω από το γάμο.
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 Δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας, φόβο εγκυμοσύνης, φόβο εγκατάλειψης από
τον άλλο, κτλ.
 Μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.
 Μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση, αισθήματα ενοχής, μοναξιά, αηδία και
κατάθλιψη.
 Ενισχύει τον εγωισμό και όχι την αγάπη και τον σεβασμό.
 Μπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
Αν και ο φόβος είναι κακός σύμβουλος, ωστόσο οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τις
βλαβερές συνέπειες των ‘ελεύθερων’ σεξουαλικών πράξεων.
Είναι όμως εξίσου σημαντικό να παραθέσουμε τα θετικά της σεξουαλικής αποχής
μέχρι το γάμο, ακόμα και όταν υπάρχει κάποιος σύντροφος τον οποίο οπωσδήποτε θα
παντρευτείτε.
 Δείχνει ότι αναγνωρίζετε το νόημα της ένωσης όπως την όρισε ο Θεός (πρώτα η
‘προσκόλληση’ και μετά η ‘σάρκα μία’).
 Δείχνει ότι σέβεστε αυτό που όρισε ο Θεός: βλ. Άσμα Ασμάτων 4:12 ‘Κήπος
κλεισμένος είναι η αδελφή μου, η νύφη μου· βρύση κλεισμένη, πηγή σφραγισμένη’. Ο
ίδιος ο Θεός έχει σφραγίσει την πηγή. Συνεπώς είστε υποχρεωμένοι να περιμένετε
μέχρι να έχετε το δικαίωμα, την εξουσία, να ανοίξετε αυτή τη σφραγίδα.
 Τιμάτε τον Θεό. Το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι λοιπόν φέρνετε
στο Θεό θυσία ευάρεστη. Στους Ρωμαίους 12:1 γράφει ο Παύλος: ‘ΣΑΣ παρακαλώ,
λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως
θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία’.
 Εξασκείτε αυτό-έλεγχο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για το μέλλον. Στο Άσμα
Ασμάτων αναφέρεται δύο φορές, στο 2:7 και στο 3:5, ‘μη ενοχλήσετε ούτε να
ξυπνήσετε την αγάπη μου, μέχρις ότου θελήσει’.
 Με αυτόν τον τρόπο δείχνετε σεβασμό και προσφέρετε υπηρεσία στον μελλοντικό
σύντροφό σας, και αυτό έχει ένα τίμημα αλλά επίσης και μία ανταμοιβή: το κορίτσι στο
Άσμα Ασμάτων παρομοιάζεται με ένα τείχος δυνατό, που θα λάβει ‘επάλξεις ασημένιες’
σαν κορώνα (Άσμα Ασμάτων 8:9).
 Φυλάτε έναν πολύτιμο θησαυρό για τον άλλο. Στο Άσμα Ασμάτων 7:13 λέει,
αναφερόμενο στην αγάπη, ‘…που φύλαξα, αγαπητέ μου, για σένα’.
Με άλλα λόγια, είναι μια πράξη αγάπης προς τον Θεό και προς τον άλλον, το να
περιμένει κανείς έως τον γάμο για να έχει την ερωτική επαφή.
Όρκος παρθενίας
Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα ήθελε κάποιος να περιμένει έως
το γάμο. Αποκλίνοντας από τις τάσεις των ημερών μας, πολλοί Χριστιανοί νέοι έχουν
πάρει την απόφαση να μην έχουν ερωτική επαφή πριν το γάμο. Μερικές φορές αυτό
γίνεται με τη μορφή μιας υπόσχεσης που λέγεται ‘Η Αληθινή Αγάπη Περιμένει’. Είναι
σίγουρα καλή ιδέα να ενισχύσεις την απόφασή σου με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
χάσεις τη δύναμή σου.
Το σεξ είναι ένα δώρο που δόθηκε από τον Θεό όχι μόνο για σένα αλλά και για τον
/την μελλοντικό σύζυγο που μια μέρα θα είναι κοντά σου. Τι πιο πολύτιμο, από το να
μπορείς να προσφέρεις αυτό το δώρο στον άντρα ή στη γυναίκα που περιμένεις, για
τον οποίο είναι φτιαγμένο, με το περιτύλιγμα ανέγγιχτο και με όλους του τους
φιόγκους;
Αποκατάσταση
Βεβαίως στην πραγματικότητα η συμπεριφορά των ανθρώπων δεν έχει υπάρξει
καθόλου ιδανική. Πολλές φορές όλα πάνε στραβά πριν καν καταλάβουμε ότι υπάρχουν
συνέπειες.

24
Όταν κάποιος που έχει πάρει λάθος δρόμο, συνειδητοποιήσει πώς θέλει ο Θεός να
είναι τα πράγματα σχετικά με το σεξ, τότε, αν και δεν μπορείς βέβαια να γυρίσεις το
χρόνο πίσω, πάντως υπάρχει η δυνατότητα της αποκατάστασης. Είναι απαραίτητο να
ζητήσεις συγχώρηση τόσο από τον Θεό όσο και ο ένας από τον άλλο, για να μπορέσει η
κατάσταση να θεραπευτεί. Και εννοώ ακριβώς αυτό, να θεραπευτεί, επειδή είναι
γεγονός ότι έχει υπάρξει συναισθηματική ζημία. Σεξουαλικά προβλήματα ενδέχεται να
προκύψουν και μετέπειτα στην σεξουαλική ζωή όταν ένα πρόσωπο είχε σεξουαλικές
επαφές πολύ νωρίς ή σε ανασφαλείς συνθήκες ή χωρίς τη λήψη ασφάλειας στο σεξ ή
χωρίς τη θέλησή του. Αυτά τα πράγματα συνήθως φανερώνονται όταν οι άνθρωποι
έρχονται για θεραπεία. Συχνά οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα τι πληγές μπορεί να
προκαλέσει μια λάθος στάση απέναντι στο σεξ. Κάθε φορά που υπάρχει περίπτωση να
έχει υπάρξει ένα λάθος σχήμα συμπεριφοράς στον σεξουαλικό τομέα, είναι πολύ
πιθανό ότι θα χρειαστεί απελευθέρωση.
Σεξ και τρυφερότητα
Ο γάμος και η σεξουαλικότητα δεν μπορούν να υπάρξουν χωριστά από την
τρυφερότητα.
Τι είναι τρυφερότητα; Η τρυφερότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η
(αληθινή) αγάπη: με μια ματιά, με λόγια, με ένα άγγιγμα ή μια χειρονομία, κάθε είδους
τρόπο.
Η τρυφερότητα είναι σαν μια κλίμακα μετρήσεων. Αν τα πράγματα δεν πάνε τόσο
καλά σε μία σχέση, η τρυφερότητα είναι συνήθως η πρώτη που εξαφανίζεται. Οι
άνθρωποι τότε γίνονται ανυπόμονοι ο ένας με τον άλλο.
Η τρυφερότητα είναι θεϊκή ιδιότητα.
Η τρυφερότητα είναι πραότητα, η οποία είναι μέρος από τον καρπό του Αγίου
Πνεύματος.
Δύο άνδρες στην Αγία Γραφή είναι χαρακτηριστικοί για την πραότητά τους: ο
Ιησούς και ο Μωυσής. Ο χαρακτήρας τους είναι παράδειγμα για μας.
Οι γυναίκες συνήθως έχουν μια μεγαλύτερη τάση για τρυφερότητα απ’ ό,τι οι
άνδρες.
Η αγάπη και η τρυφερότητα είναι αχώριστες. Η τρυφερότητα εμπεριέχει την
εγκράτεια.
Το Πνεύμα του Θεού μερικές φορές παίρνει τη μορφή περιστεράς στη Γραφή. Τι
γίνεται αν ένα περιστέρι πετάξει και έρθει να καθίσει επάνω στον ώμο σου κι εσύ
χτυπήσεις τα χέρια σου; Στο Άγιο Πνεύμα δεν αρέσει η βία.
Ο διάβολος είναι ερπετό. Έρχεται κρυφά και σε πιάνει την ώρα που δεν προσέχεις,
σε δαγκώνει, σε πνίγει.
Ο Θεός είναι αγάπη, δίνει.
Ο διάβολος είναι βίαιος, γραπώνει, παίρνει και βιάζει.
Ο Θεός θέλει να πάρουμε τις δικές Του ιδιότητες του χαρακτήρα.
Η τρυφερότητα είναι να λαμβάνεις υπόψη σου τα αισθήματα κάποιου άλλου (Α Κορ.
13), να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση κάποιου άλλου. Τι θα ήθελε ο άλλος;
Οι άνδρες, αλλά μερικές φορές και οι γυναίκες, τείνουν να είναι σκληροί,
αναίσθητοι, χοντροκομμένοι, απότομοι, άτσαλοι ή το αντίθετο, συναισθηματικοί.
Μερικές φορές η έλλειψη ευαισθησίας πάει χέρι-χέρι με την υπερβολική ευαισθησία.
Μερικές φορές μπορεί ένας άνδρας να φαίνεται άγριος προς τα έξω αλλά μέσα στο
σπίτι να είναι γατούλα ή ακόμα και κότα.
Αλλά ο άνδρας μπορεί να αλλάξει, αν αποκηρύξει τον εγωισμό του και μάθει να
βάζει τον εαυτό του στη θέση της γυναίκας του και αν θέλει να είναι σαν τον Ιησού,
ευαίσθητος και πράος.
Είναι εξαιρετικά αρρενωπό να είναι κανείς τρυφερός. Η παραμικρή χειρονομία που
προέρχεται από έναν σπουδαίο άντρα μπορεί να έχει σπουδαίο αποτέλεσμα.
Το να είσαι σκληρός, απότομος και χοντροκομμένος δεν είναι αρρενωπό.
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Το σεξ χωρίς τρυφερότητα είναι απάνθρωπο. Ακόμα και τα ζώα συμπεριφέρονται
το ένα στο άλλο με κάποιο ορισμένο τρόπο σε ορισμένες περιόδους.
Δόσιμο
Μερικές φορές φαίνεται σαν να έχει πάρει ο Θεός τα δικαιώματά μας επάνω στο
σώμα μας και να τα έχει εμπιστευθεί σε κάποιον άλλο.
Λέει στην Α΄Κορ. 7:4: ‘Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα, αλλά ο άνδρας·
παρόμοια δε και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το δικό του σώμα, αλλά η γυναίκα’.
Καθώς ένας άντρας διαβάζει αυτό το εδάφιο, μπορεί να σκεφτεί: ‘είναι δικαίωμά
μου να έχω το σώμα της γυναίκας μου στην πλήρη δικαιοδοσία μου∙ και η γυναίκα
μπορεί να σκεφτεί ακριβώς το ίδιο πράγμα για το σώμα του άντρα της. Αυτό όμως
είναι ακριβώς το αντίθετο από το πνεύμα αυτού του εδαφίου. Το εδάφιο αυτό μιλάει
για φροντίδα και στοργή για το σώμα του άλλου και για την καλή του κατάσταση.
Εννοεί ένα είδος σχέσης οικονόμου. Το καθήκον για την φροντίδα και τη στοργή για το
σώμα του άλλου δεν σου δίνει το δικαίωμα να το στρέψεις σε δικαιώματα απαίτησης
από τον άλλο. Το ίδιο ισχύει και για την αποστολή που έχουν τα ζευγάρια να αγαπάει ο
ένας τον άλλο και να δείχνει ο ένας στον άλλο χάρη. Αυτή η αποστολή δεν δόθηκε για
να δημιουργήσει ένα δικαίωμα απαίτησης για έρωτα.
Ο κόσμος σκέφτεται αρκετά διαφορετικά: πρέπει να γίνει αυτό που εγώ θέλω. Στην
κίνηση του δρόμου ο ένας οδηγός θέλει να τους σπρώξει όλους τους άλλους έξω από
το δρόμο για να περάσει, και στην ουρά στο φούρνο ο καθένας θέλει να σπρώξει και
να βγει μπροστά από τους άλλους. Στην κοινωνική και στην πολιτική ζωή με τον ίδιο
τρόπο έχουμε απαιτήσεις. Πόσο διαφορετικοί είναι οι τρόποι της Βασιλείας των
Ουρανών!
Σαν άνδρας ή γυναίκα στο γάμο σου μπορείς να φέρεσαι σαν ‘κύριος’ ή ‘κυρία’
(όπως Ο Κύριος): να δίνεις προτεραιότητα στον άλλον. Είναι καλύτερα να δίνεις παρά
να λαμβάνεις, άσε που μ’ αυτόν τον τρόπο λαμβάνεις περισσότερα έτσι κι αλλιώς. Αν
και οι δύο αρχίσετε να παίρνετε, κανείς δεν πρόκειται να λάβει τίποτα.
Μόνο δύο πρόσωπα υπάρχουν στους οποίους μπορείς να δοθείς ολοκληρωτικά,
πνεύμα, ψυχή και σώμα: στον Θεό και στον / στην σύζυγό σου.
Πολλά συζυγικά προβλήματα αποκαλύπτονται ιδιαίτερα μέσα από την σεξουαλική
σχέση, επειδή η τρυφερότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Το σεξ είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή της σχέσης, και γι’ αυτό οι σύζυγοι
πρέπει να φέρονται ο ένας στον άλλον με εξαιρετική φροντίδα σ’ αυτόν τον τομέα.
Διαφορές
Όπως ήδη γνωρίζουμε, άνδρες και γυναίκες αντιμετωπίζουν την σεξουαλικότητα με
εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Οι άνδρες συχνά τείνουν να βλέπουν το σεξ σαν κάτι
ξέχωρο από μια σχέση. Επίσης, συνειδητά ή ασυνείδητα, το σκέφτονται πολλές φορές
τη μέρα και μάλιστα μπορεί και πολλές φορές την ώρα.
Οι γυναίκες βλέπουν το σεξ σαν αναπόσπαστο μέρος μιας σχέσης αγάπης. Και έτσι
πρέπει να είναι. Ο Θεός όμως θέλει άντρες και γυναίκες να έρθουμε όλοι σε μια
ισορροπία σε σχέση με αυτό το θέμα. Επίσης αυτές οι διαφορές δημιουργούν ένα είδος
θετικής έντασης. Αυτό είναι κάτι που ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει, γιατί το σεξ θα
πρέπει να έχει έναν βαθμό έντασης και περιπέτειας.
Όταν ασκούμε συμβουλευτική διακονία σε ζευγάρια με προβλήματα στο γάμο τους,
συχνά συναντούμε ένα γνωστό σχήμα. Πρέπει να προσθέσω ότι λόγω της εξέλιξης οι
γυναίκες γίνονται όλο και λιγότερο ‘παθητικές’ σχετικά με το σεξ, αλλά σε πολλούς
γάμους τα ζευγάρια ζουν το εξής:
Η γυναίκα έχει τη γνώμη ότι ο άντρας πάντοτε, ή τουλάχιστον πολύ συχνά, θέλει
την επαφή. Ο άντρας έχει τη γνώμη ότι η γυναίκα σπάνια ή όχι πολύ συχνά θέλει την
επαφή. Αυτό φαίνεται στο ακόλουθο πινακάκι:
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Ο άνδρας μπορεί σύντομα να είναι έτοιμος για ερωτική επαφή αλλά η γυναίκα
χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Σκέψεις γύρω από το σεξ δεν έρχονται στη γυναίκα
τόσο πολύ όσο στον άνδρα. Εκείνη είναι μάλλον γενική και αφαιρετική στις σκέψεις
της. Εκείνος είναι έτοιμος να σκοράρει αμέσως, αλλά θα πρέπει να κατανοήσει ότι
εκείνη δεν είναι έτοιμη αμέσως γι’ αυτό. Αν εκείνος προσπαθήσει να την πιέσει για να
γίνουν τα πράγματα με τον δικό του ρυθμό, εκείνη θα ‘κλείσει’. Η βία οπωσδήποτε δεν
είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσεις τον άλλον σε θέματα ερωτικών
σχέσεων.
Συχνά διαβάζουμε ή ακούμε ότι ο άνδρας είναι σαν την λάμπα, τον ανάβεις και
αμέσως αρχίζει να λάμπει. Ενώ η γυναίκα είναι σαν το σίδερο, την ανάβεις και θέλει το
χρόνο της να ζεσταθεί.
Αν την προσεγγίσεις πολύ απότομα, θα ‘κλείσει’. Θα πει ‘όχι’. Αν την προσεγγίσεις
με έναν πιο ευαίσθητο τρόπο, μπορείς να ξυπνήσεις τα σεξουαλικά της αισθήματα.
Έρχεται τότε στη φάση του ‘δεν ξέρω’ και μετά περνάει στο ‘ναι’. Αλλά ο άνδρας
πρέπει πάντα να έχει υπόψη του ότι μπορεί και πάλι να αποδειχθεί ‘όχι’. Δεν έχει
νόημα να προσπαθείς να πιέσεις μια γυναίκα. Γιατί τότε το παιχνίδι του έρωτα δεν θα
δώσει σε κανέναν απ’ τους δυο ικανοποίηση, και επίσης θα αυξήσει την απέχθειά της
για την επόμενη φορά.
Αυτά που έχουμε πει εδώ δεν δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του πώς άνδρες και
γυναίκες αντιλαμβάνονται το σεξ. Είναι αδύνατο να φτιάξει κανείς ένα σύνολο
κανόνων που να ισχύουν για όλα τα ζευγάρια. Η κάθε σχέση γάμου είναι μοναδική,
όπως και ο κάθε άνδρας και η κάθε γυναίκα είναι μοναδικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος
που να γνωρίζει ακόμα και τον εαυτό του τέλεια, και επίσης κανένας δεν αντιδρά
πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να υπάρχουν μέσα μας συναισθήματα που
‘κοιμούνται’ και για τα οποία δεν έχουμε καθόλου γνώση. Μερικές φορές μια πιο
ενεργητική προσέγγιση εκ μέρους του άνδρα μπορεί να έχει στη γυναίκα ένα θετικό
αποτέλεσμα που ούτε κι εκείνη δεν περίμενε. Ο παραδοσιακός τρόπος είναι ο άντρας
να παίρνει την πρωτοβουλία, αυτός είναι ο κατακτητής. Δεν του ταιριάζει ο ρόλος
‘χαϊδεμένο σκυλάκι’. Αλλά πάντως πρέπει πάντοτε να προσέχει να μην εξασκεί
υπερβολική ενέργεια, επειδή το σεξ είναι και πάντοτε πρέπει να είναι κάτι που το
κάνουμε με τη θέλησή μας.
Ένας πνευματικά δυνατός άντρας, που έχει παραδώσει τη ζωή του,
συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής ζωής του, στον Θεό, θα είναι ικανός να
ελέγχει τα πάθη του. Από την άλλη μεριά μια πνευματικά δυνατή γυναίκα θα είναι
διαθέσιμη να συναντήσει τον άντρα της ακόμα και σε μια στιγμή που δεν έχει έντονη
σεξουαλική διάθεση. Όμως, ποτέ δεν πρέπει να αισθανθεί ότι πρέπει να πιέσει τον
εαυτό της.
Ένα πολύ γνωστό αλλά όχι και πολύ ρομαντικό εδάφιο του Παύλου, που θα πρέπει
να το δούμε μάλλον σαν ενθάρρυνση και όχι σαν εντολή, είναι το Α Κορινθίους 7:5:
‘Μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μόνο πρόσκαιρα και ύστερα από κοινή
συμφωνία για να αφοσιωθείτε στη νηστεία και στην προσευχή· μετά όμως πρέπει πάλι
να σμίγετε, για να μη πέφτετε στους πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας
σας. Αυτά που λέω δεν είναι δεσμευτικά, γιατί δεν θέλω να σας επιβάλω κάτι.’
Ο γάμος είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που διαρκεί μια ζωή. Αν έχετε την
στάση καρδιάς του αληθινού υπηρέτη τότε δεν θα έχετε πολλά προβλήματα σε αυτόν
τον τομέα. Θα βρίσκετε την μεσαία λύση.
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Σε αυτό το εδάφιο του Παύλου φαίνεται ότι το σεξ αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο
στο γάμο. Μερικές φορές βουλιάζει και χάνεται εξαιτίας της καθημερινότητας, της
κούρασης, της παραμέλησης. Μην επιτρέψετε να συμβεί αυτό, γιατί θα χάσετε ένα
σημαντικό κομμάτι της ευτυχίας σας. Το σεξ είναι αναπόσπαστο από το γάμο, αν και η
θέση που κατέχει μπορεί να ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως οι προτιμήσεις, η
ηλικία κτλ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δύο σύντροφοι πρέπει να
προσαρμόζονται συνεχώς ο ένας στον άλλον.
Προβλήματα
Ένα πρόβλημα που συναντάται συχνά είναι η γυναίκα να έχει αναπτύξει απέχθεια
για το σεξ λόγω προβλημάτων από την εφηβεία της. Μπορεί να έχει εκτεθεί σε κάποια
μορφή σεξουαλικής κακοποίηση από συγγενικό πρόσωπο (αιμομιξία), από φιλικό
πρόσωπο ή από κάποιον άλλο (βιασμός, ασέλγεια, κακοποίηση). Σεξουαλικά ταμπού
κατά την ανατροφή της ενδέχεται να έχουν παίξει το ρόλο τους. Ενδέχεται να έχει
μεγαλώσει σε μια ‘κρύα’ οικογένεια, και να μην έμαθε ότι το άγγιγμα στο δέρμα και
στο σώμα μπορεί να φέρνει ευχαρίστηση και να είναι καλό. Μέσα απ’ όλα αυτά
ενδέχεται να έχει προσλάβει μια λανθασμένη ιδέα για το σεξ. Κάτι τέτοιο μπορεί να
συμβεί και στον άνδρα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ο/η σύζυγος καλείται να προσφέρει πολλή αγάπη και
υπομονή. Είναι πολύ δύσκολο να μην είναι ικανοποιητικό το σεξουαλικό κομμάτι του
γάμου, αλλά ταυτόχρονα ο/η σύζυγος είναι συνήθως ο καλύτερος γιατρός.
Όταν υπάρχουν προβλήματα στον σεξουαλικό τομέα, είναι σοφό, μάλιστα είναι
καθήκον τόσο προς τον εαυτό μας όσο και προς τον άλλον, να κάνουμε κάτι γι’ αυτά.
 Όπως και με κάθε πρόβλημα στη ζωή, τα προβλήματα στον σεξουαλικό τομέα
χρειάζεται να συζητούνται. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε το να μην το συζητάς
μπορεί να προσθέσει άλλο ένα πρόβλημα. Η επικοινωνία είναι μέρος του προβλήματος.
Αν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να συζητηθεί τότε ποτέ δεν θα λυθεί. Ακόμα και αν μόνο ο
ένας απ’ τους δυο το βρίσκει πρόβλημα, τότε και για τον άλλον είναι πρόβλημα. Και
μόνο το να το κουβεντιάσεις, μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά διαφωτιστικό και μπορεί
να οδηγήσει αμέσως σε κάποια λύση. Συχνά οι άνθρωποι δεν είναι έντιμοι. Φοβούνται
να ανοιχτούν. Αν δεν μπορείτε να κουβεντιάσετε για το σεξ τότε θα δυσκολευτείτε
πολύ να έρθετε κοντά ο ένας στον άλλο.
 Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι πολύ καλό να προσεύχεστε μαζί γι’ αυτό το θέμα ή, αν
αυτό είναι πολύ δύσκολο, να προσεύχεστε χωριστά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην
μπορείς να μιλήσεις στον Κύριο για την σεξουαλική ζωή σου όπως ακριβώς Του μιλάς
για κάθε τι άλλο στην ζωή σου. Αν έχεις μια καλή σεξουαλική ζωή θα πρέπει να
ευχαριστείς τον Θεό γι’ αυτήν. Από την άλλη μεριά, ο Θεός είναι πάντοτε κοντά μας
για κάθε ανάγκη ή επιθυμία μας. Αν μια γυναίκα αισθάνεται ότι παρεμποδίζεται ή αν
ένας άνδρας αισθάνεται ότι στερείται σεξουαλικά, θα είναι σοφός ή σοφή αν φέρει το
θέμα στον Θεό.
 Η καθοδήγηση, η διδασκαλία και η ποιμαντική βοήθεια μπορούν να βοηθήσουν.
Υπάρχουν Χριστιανικά βιβλία σχετικά με το ερωτικό παιχνίδι. Γιατί να μην
συμβουλευτείς ένα τέτοιο βιβλίο; Επίσης πιθανώς ένα Χριστιανός ψυχοθεραπευτής,
ένας ποιμένας σύμβουλος, ένας ψυχολόγος ή ένας σεξολόγος να βοηθήσει στο ζήτημα.
Ή μπορεί ο κάθε ένας από το ζευγάρι να προσεγγίσει έναν έμπιστο φίλο ξεχωριστά.
Είμαι της γνώμης το πρόσωπο που εμπιστευόμαστε για τέτοιο σκοπό να είναι του ίδιου
φύλου, για να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές.
Δημιουργία απογόνων
Το σεξ δεν είναι μόνο έκφραση αγάπης και μέσο ένωσης, αλλά έχει δοθεί από τον
Θεό και για τη δημιουργία απογόνων. Φαίνεται η μεγαλοσύνη του Θεού στο γεγονός
ότι έχει ορίσει την σεξουαλική ένωση του και της συζύγου ως το μέσο συνέχισης της
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δημιουργίας Του. Η αγάπη μας του ενός για τον άλλον δημιουργεί έναν καρπό. Ένα
καινούριο πλάσμα, που φέρει τις ιδιότητες και την εικόνα και των δύο γονέων, και
γεννιέται μέσα στην ασφάλεια της σχέσης τους. Ένα καινούριο πρόσωπο, που μπορεί
να κουβαλήσει στην επόμενη γενιά ό,τι αυτοί οι δύο έχουν αποκτήσει απ’ την αγάπη,
την εμπειρία και τη σοφία τους. Δυστυχώς, αρνητικές εμπειρίες μπορεί εξίσου να
αποτελούν μέρος του πακέτου.
Αυτό επιφορτίζει τους γονείς με μια μεγάλη ευθύνη και με την υποχρέωση να
κάνουν τις περιστάσεις μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά τους όσο πιο ευνοϊκές
γίνεται. Το πρώτιστο πράγμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να εργαστούν για να
έχουν έναν καλό γάμο, ώστε τα παιδιά τους να έχουν ένα καλό παράδειγμα.
Η δημιουργία απογόνων είναι επίσης μία υποχρέωση που δόθηκε από τον Θεό.
Εκείνος έδωσε την εντολή στον άνθρωπο να αυξάνονται και να πληθύνονται. Πολλές
φορές οι άνθρωποι φοβούνται να φέρουν παιδιά στον κακό αυτό κόσμο. Ανησυχούν
για την ευθύνη να μεγαλώσουν παιδιά ή για το ότι το παιδί δεν θα ταιριάζει πολύ καλά
με τα επαγγελματικά τους σχέδια ή με την οικονομική τους κατάσταση. Σήμερα πολλοί
αναβάλουν το να κάνουν παιδιά για να μπορέσουν να ξεκινήσουν πρώτα την καριέρα
τους.
Στο παρελθόν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι διδάσκονταν ότι η πρόθεση του Θεού είναι
να κάνουν όσο γίνεται πιο πολλά παιδιά. Ο οικογενειακός προγραμματισμός
θεωρούνταν λάθος και η τεκνοποιία έγινε νόμος.
Τα παιδιά είναι δώρο από τον Θεό. Αν οι άνθρωποι κάνουν καρπό, αυτό είναι λόγος
χαράς. Στην Αγία Γραφή η στειρότητα είναι αίτιο θλίψης, και μερικές φορές θεωρείται
ακόμα και κατάρα. Μερικοί άνθρωποι θα έκαναν τα πάντα για να αποκτήσουν παιδιά.
Στις μέρες μας η γονιμότητα, ειδικά η ανδρική, φαίνεται να μειώνεται ανησυχητικά.
Ένας γάμος χωρίς παιδιά είναι σε κάποιο βαθμό ατελής. Μέρος της ευθύνης των
γονιών, σε σχέση με τον Θεό, είναι να καθορίσουν το μέγεθος της οικογένειάς τους. Το
να κάνουν οικογένεια δεν πρέπει να αποκλειστεί από φόβο ή για εγωιστικούς λόγους.
Γι’ αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά για φυσικούς λόγους, η επιστήμη της
βιοτεχνολογίας έχει να προσφέρει διάφορες λύσεις σήμερα. Μερικές φορές αυτές οι
τεχνολογίες αποτυγχάνουν και τότε δυστυχώς έχουν και πάλι σαν αποτέλεσμα την
καταστροφή ‘πλεονασματικών’ ανθρώπινων ζωών. Πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή η ιατρική γνώση σε αυτό τον τομέα. Επίσης η πρακτική της ένθετης μητέρας
μπορεί να έχει δραματικές αρνητικές συνέπειες.
Οι γονείς που δεν μπορούν να κάνουν δικά τους παιδιά θα πρέπει να μπορούν να
υιοθετήσουν παιδιά. Αυτή είναι μια ‘καρποφορία’ που μερικές φορές μπορεί να
αποδειχτεί μεγάλη ευλογία.
Ο Θεός και το σεξ συνδέονται. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τις διαστροφές
αυτού του κόσμου επειδή έφτιαξε την σεξουαλικότητα για να είναι κάτι όμορφο.
Εκείνος το όρισε κι Εκείνος το δημιούργησε! Εκείνος το σκέφτηκε.
Ο Θεός χαίρεται με μας και με την αγάπη μας. Μας διδάσκει να υπηρετούμε ο ένας
τον άλλο με την σεξουαλικότητά μας, και επίσης ότι είναι πολύ καλύτερα για έναν
σύζυγο και μία σύζυγο να περάσουν την ζωή τους υπηρετώντας ο ένας τον άλλον με
αυτόν τον τρόπο παρά πλένοντας τα πόδια ο ένας του άλλου!
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ΣΥΖΥΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία
Πριν το γάμο ο άντρας δεν σταματάει να μιλάει, η γυναίκα ακούει σιωπηλά και
χαμογελάει. Εκείνος λέει ωραία πράγματα, λόγια αγάπης, και κάνει τα πάντα για να
την εντυπωσιάσει. Μετά το γάμο όλα αυτά αλλάζουν. Η γυναίκα θέλει συνέχεια να
μιλάει γι’ αυτά που την απασχολούν και ο άντρας σιωπά. Πολλές γυναίκες
παραπονιούνται ότι οι άντρες τους δεν θέλουν να κουβεντιάζουν. ‘Ποτέ δεν μου λέει τι
σκέφτεται’, ‘ποτέ δεν μου λέει τι νοιώθει, καμιά φορά νομίζω ότι δε νοιώθει τίποτα’.
Σε πολλούς γάμους έχει γίνει αυτό. Επικοινωνία που δεν είναι αληθινή. Δύο
άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καλά-καλά ο ένας τον άλλον. Σε μια ποιμαντική ημερίδα
για το γάμο άκουσα απίστευτα πράγματα. Σε έναν γάμο είναι δυνατό μετά από πολλά
χρόνια ο ένας να ανακαλύψει ότι ο άλλος είναι αυτιστικός ή αγράμματος! Ευτυχώς
τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρέσεις, και πολλές φορές το θέμα δεν είναι τόσο σοβαρό.
Δεν είναι όμως υπερβολή να πούμε ότι η επικοινωνία μέσα στο γάμο συνήθως είναι
αρκετά ανεπαρκής.
Ένας άντρας και η σύζυγός του σπάνια μιλάνε μεταξύ τους, αλλά σε ένα πάρτυ
γενεθλίων εκείνη μιλάει ασταμάτητα με τις φίλες της κι εκείνος συζητάει με ενδιαφέρον
με τους φίλους του. Αυτή η εικόνα είναι πολύ συνηθισμένη.
Τι τραγική έλλειψη ενότητας! Αυτοί οι δυο δημιουργήθηκαν για να πορευτούν στη
ζωή πλάι-πλάι, ενωμένοι σαν άντρας και γυναίκα, σαν σύζυγοι. Πώς γίνεται να
καταλήγουν σε αυτήν την κατάσταση; Μήπως επειδή ο Θεός τους έπλασε τόσο
διαφορετικούς; Ή μήπως η πτώση του ανθρώπου τους έκανε τόσο διαφορετικούς;
Στους καιρούς μας δίνεται πολλή έμφαση στο θέμα της ισότητας μεταξύ των
ανθρώπων. Αυτός ο αγώνας για την ισότητα ξεκίνησε πριν από 200 περίπου χρόνια και
έκτοτε αποτελεί σπουδαίο ζήτημα. Δοκίμια και συντάγματα τονίζουν τα ίσα δικαιώματα
όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών. ‘Οι γυναίκες πρέπει να έχουν τις ίδιες
ευκαιρίες με τους άντρες να ενταχτούν στο εργατικό δυναμικό. Αγόρια και κορίτσια
πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν ίδια ποιότητα στη μόρφωση και την ανατροφή.
Οι διαφορές είναι μόνο επίκτητες. Δώστε στα αγόρια κούκλες και στα κορίτσια
εργαλεία και θα πετύχετε έτσι την ισορροπία μεταξύ των φύλων!’ Δεν γίνεται έτσι!
Τι καλό που είναι που γίνεται τόση προσπάθεια αυτόν τον καιρό να βελτιωθούν
κάποια από αιώνες αρνητικά θέματα σχετικά με την θέση της γυναίκας. Ίσα
δικαιώματα, ίση αξία, αυτά είναι πολύ καλά. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλά ακόμα που
πρέπει να γίνουν, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα πολλά μέρη στον κόσμο όπου οι
γυναίκες υφίστανται καταπίεση.
Συχνά υπάρχει σύγχυση ως προς τον ορισμό των όρων ισότητα και ίση αξία. Όσο
πιο πολύ αγωνιζόμαστε για ισότητα τόσο πιο πολλή διχόνοια βλέπουμε να υπάρχει. Η
σταθερότητα στις σχέσεις που ξέραμε εξαφανίζεται και όλοι επιδιώκουν ο καθένας
τους στόχους του. Η εθελοντική βοήθεια έχει γίνει πληρωμένη εργασία και η αγάπη για
τον συνάνθρωπο έχει γίνει ανοχή.
Οι άνδρες και οι γυναίκες είναι θεμελιακά διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτή είναι η
ενοχλητική αλλά ζωτική αλήθεια. Αν οι σύζυγοι δεν την αναγνωρίσουν, θα αποτελεί
μια σταθερή πηγή σύγχυσης και διχόνοιας.
Οι άντρες που αγαπούν άντρες και οι γυναίκες που αγαπούν γυναίκες απορρίπτουν
(με τη θέλησή τους ή χωρίς) την διαφορετικότητα. Αναζητούν έναν δεύτερο εαυτό τους,
μια προβολή του εαυτού τους. Με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, δεν έχουν την
ικανότητα να διαχειριστούν την διαφορετικότητα ανάμεσα στα φύλα. Αυτή είναι ακόμα
μια πλευρά της σύγχυσης που υπάρχει στις μέρες μας.
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‘Άνδρα και γυναίκα τους εποίησε’, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, τους εποίησε
διαφορετικούς. Η γυναίκα δεν ήταν απλώς ένα αντίγραφο του άνδρα, αν και βγήκε
‘από αυτόν’. Ήταν ουσιαστικά διαφορετική. Ο Θεός έκανε τον κόπο να δημιουργήσει
ένα εντελώς διαφορετικό πλάσμα. Αν επρόκειτο να ήταν ολόιδια με τον άντρα, δεν θα
είχε κάνει τον κόπο. Ο Θεός εποίησε μια βοηθό: ήθελε να προσθέσει κάτι νέο στην
δημιουργία.
Ο άνδρας είναι άνδρας και η γυναίκα είναι γυναίκα, και αυτό λέει πολλά. Όποιος
απορρίπτει αυτή τη διαφορά απορρίπτει το σχέδιο της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός
έπλασε δύο διαφορετικά ανθρώπινα πλάσματα και είπε: θα είναι σάρκα μία. Η ενότητα
μέσα στη διαφορετικότητα.
Για μερικά ζευγάρια, η ανακάλυψη αυτής της διαφορετικότητας αποτελεί μια
αποκάλυψη! Έχω ακούσει ανθρώπους να αναστενάζουν με ανακούφιση: ‘νόμιζα ότι
έπρεπε να γίνω σαν τον άλλον’. Οι άνθρωποι φοβούνται ότι θα απογοητεύσουν τον
άλλον αν αναγνωρίσουν ότι σκέφτονται ή αντιδρούν με έναν εντελώς διαφορετικό
τρόπο.
Στο σχολείο δε μας μαθαίνουν πώς να είμαστε άντρες ή γυναίκες. Και όμως
υπάρχουν ακαδημαϊκού επιπέδου σπουδές σχετικά με τα φύλα και τις διαφορές τους.
Είναι ένα θέμα που μονίμως αποτελεί το κέντρο της προσοχής. Ποιες είναι λοιπόν αυτές
οι διαφορές;






Τα σώματα είναι διαφορετικά.
Το μυαλό εργάζεται διαφορετικά.
Οι ορμόνες εργάζονται διαφορετικά.
Οι μέθοδοι επικοινωνίας είναι διαφορετικές.
Οι τρόποι με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε την
πραγματικότητα είναι διαφορετικοί.

Γιατί θέλησε ο Θεός να είναι έτσι τα πράγματα; Δεν δημιούργησε ένα τεράστιο
πρόβλημα κάνοντάς μας τόσο διαφορετικούς; Πόσοι σύζυγοι έχουν χωρίσει με τη
σκέψη: ‘είμαστε τόσο διαφορετικοί, δεν ταιριάζουμε καθόλου’. Ίσως ποτέ δεν
κατάλαβαν ότι αυτή ακριβώς ήταν η πρόθεση του Θεού, ώστε να μάθουμε να
ταυτιζόμαστε με τον άλλον και να μην είμαστε επικεντρωμένοι μόνο στον εαυτό μας. Οι
διαφορές δεν έχουν σκοπό να μας χωρίσουν αλλά να μας ενώσουν. Σαν δυο κομμάτια
ενός πάζλ που ταιριάζει το ένα στο άλλο, σαν δύο διαφορετικές προσωπικότητες που
με έναν καταπληκτικό τρόπο συμπληρώνουν η μία την άλλη.
Όταν δύο άνθρωποι πρόκειται να μοιραστούν όλη τη ζωή τους, τότε είναι ανάγκη
να είναι διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο, γιατί αλλιώς η σχέση θα μπορούσε να
χάσει το ενδιαφέρον της. Μέσα από τη διαφορετικότητά τους μπορούν συνεχώς να
μαθαίνουν πώς να ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον. Όλοι ξέρουμε το νόμο της φυσικής
σχετικά με τους μαγνητικούς πόλους. Οι αντίθετοι πόλοι έλκονται ενώ οι όμοιοι
απωθούνται.
Έτσι ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα φύλα,
αλλά μέσα από την πτώση ήρθε ένας διαχωρισμός, ένας χωρισμός ανάμεσα στον
άνδρα και τη γυναίκα. Το ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό δεν επέφερε
μόνο τον αποχωρισμό του, την αποξένωσή του από τον Θεό αλλά και ανάμεσα στα δύο
φύλα του ανθρώπινου είδους. Γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο να επιτύχουμε πλήρη
ενότητα. Έτσι λοιπόν η διαφορετικότητα προϋπήρχε, αλλά η αποξένωση ήρθε στη
σχέση αργότερα. Αυτή η αποξένωση είναι που το κάνει τόσο δύσκολο να αποδεχτούμε
και να ζήσουμε με την διαφορετικότητα.
Όταν ένας άντρας και μια γυναίκα συναντηθούν για πρώτη φορά, έχουν πολύ λίγα
κοινά, σχεδόν τίποτα κοινό. Όπως οι δύο κύκλοι που δεν εφάπτονται πουθενά.
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Στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο γνωρίζονται, ανακαλύπτουν κοινά
ενδιαφέροντα κι έτσι οι κύκλοι αρχίζουν να εφάπτονται και να ενώνονται σε κάποιο
μέρος. Με τον καιρό διαμορφώνουν κοινές ιδέες, κοινά γούστα και αξίες και οι κύκλοι
ενώνονται όλο και πιο πολύ.

Όταν και οι δύο θα είναι έτοιμοι να μπουν σε μια μόνιμη σχέση, η κοινή περιοχή
των δύο κύκλων θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητήματα που και οι δύο θεωρούν
σημαντικά. Τουλάχιστον έτσι πρέπει! Αλλιώς θα έχουν προβλήματα σ’ όλη την
υπόλοιπη ζωή τους.
Ποια είναι αυτά τα βασικά ζητήματα; Είναι οι πιο σημαντικές απόψεις και αξίες
τους. Το πώς βλέπουν τον κόσμο γύρω τους, την σχέση της ανθρωπότητας με αυτόν
τον κόσμο, τις ιδέες τους για την ζωή γενικά, για τον Θεό και τη σχέση μας μ’ Αυτόν,
για τους στόχους τους και τους σκοπούς τους, για την ζωή μετά από αυτή τη ζωή, για
το πώς βλέπουν τους συνανθρώπους τους, για το πώς βλέπουν το θέμα των παιδιών.
Έξω απ’ αυτές τις περιοχές, υπάρχουν άλλα θέματα για τα οποία οι δύο σύντροφοι
σκέφτονται και αισθάνονται με πολύ διαφορετικούς τρόπους, αλλά αυτό δεν είναι
καθόλου πρόβλημα. Ο καθένας έχει τη δική του ταυτότητα, η οποία αποτελείται από
τις ιδιαίτερες καταβολές του, και την οποία μπορεί να τη διατηρεί. Η πρόθεση του
γάμου δεν είναι να λιώσουν μαζί δύο άνθρωποι σαν μέταλλα και να γίνουν σαν ένα
άτομο με δύο σώματα. Αν γινόταν έτσι, τότε θα χάνονταν οι από τον Θεό δοσμένες
ατομικές τους ιδιαίτερες προσωπικότητες. Οι σύζυγοι δεν είναι προέκταση ο ένας του
άλλου. Ο σκοπός είναι να αγαπούν ο ένας τον άλλον και να αποδέχονται ο ένας τον
άλλον, με όλες τις διαφορές τους. Η λέξη αποδοχή δεν είναι αρκετά δυνατή – ένας
σύζυγος πρέπει να αποδέχεται και να σέβεται τις διαφορές του άλλου, ακόμα και να τις
αγκαλιάζει ένθερμα, ώστε ο άλλος να έχει την δυνατότητα να αναπτύσσεται και να
εξελίσσεται. Εδώ μπορεί να εφαρμοστεί μια γνωστή αρχή: ‘ενότητα στα σημαντικά,
ελευθερία στα όχι βασικά και αγάπη σε όλα’.
Επικοινωνία
Τι σημαίνει επικοινωνία; Η λέξη [αγγλικά: communication] προέρχεται από το
λατινικό communis που σημαίνει κοινό. Μπορείς να έχεις κάτι κοινό με τον άλλον, να
μοιράζεσαι, να είσαι σε κοινωνία ο ένας με τον άλλον, και αυτό το μοίρασμα να αφορά
ολόκληρη την ύπαρξή σου.
Η επικοινωνία ανάμεσα στους συζύγους είναι σε 3 επίπεδα: συναισθηματικό,
φυσικό και πνευματικό. Αυτό είναι κάτι το μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλη σχέση που να
περιλαμβάνει μια τόσο πλήρη μορφή επικοινωνίας, όπως αυτός ο δεσμός ανάμεσα σε
ένα παντρεμένο ζευγάρι, δεσμός που περιλαμβάνει και τον Θεό. Τίποτα δεν μπορεί να
συγκριθεί με αυτό το βαθμό πλήρους ενότητας, όταν είναι αυτό που προορίζεται να
είναι. Αυτό φυσικά είναι το ιδανικό, και πρέπει να παραδεχτούμε ότι στην
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πραγματικότητα η ενότητα ανάμεσα στους δύο συζύγους δεν φτάνει αυτό το ιδανικό.
Ακόμα και για το χριστιανικό ζευγάρι που κάνει τα πάντα όπως πρέπει – που εφαρμόζει
όλες τις αρχές της Αγίας Γραφής – αυτό είναι μια πρόκληση.
Η επικοινωνία είναι κάτι που πρέπει να τη μάθει κανείς, είναι μια διαδικασία. Παρά
τη φυσική γυμνότητα που μπορεί να υπάρχει στο γάμο, είναι πιθανό ένα άτομο στην
πραγματικότητα να παραμείνει κρυμμένο. Χρειάζεται θάρρος και μια αίσθηση
ασφάλειας για να μπορέσει κάποιος να ανοιχτεί σε έναν σύντροφο.
Διαφορές
Υπάρχουν πολλά βιβλία σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στους άντρες και τις
γυναίκες και στους τρόπους επικοινωνίας τους. Όπως το “You just don’t understand”
(‘Δεν καταλαβαίνεις’) της Deborah Tannen. Η Tannen έχει ερευνήσει επιστημονικά τους
διαλόγους μεταξύ ανδρών και γυναικών και έφτασε στο συμπέρασμα ότι άνδρες και
γυναίκες σκέφτονται με θεμελιακά διαφορετικούς τρόπους. Η συμβουλή της είναι
‘θεωρήστε δεδομένο ότι ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβετε πλήρως ο ένας τον άλλον’,
και δεν είναι καθόλου κακή, σαν αρχή τουλάχιστον.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η ασυμβατότητα των χαρακτήρων ανάμεσα στους
άντρες και τις γυναίκες γενικά ως εξής: Οι άνδρες τείνουν να επικεντρώνονται στις
πληροφορίες όταν μιλάνε και η διαδικασία σκέψης τους είναι αναλυτική και λογική.
Τους αρέσει να συγκρίνουν δεδομένα και να φτάνουν σε λογικά συμπεράσματα. Τους
αρέσει να βρίσκουν λύσεις. Οι άντρες έχουν την τάση να σκέφτονται μ’ έναν τρόπο
ανεξάρτητο, ανταγωνιστικό, λαμβάνοντας υπόψη ιεραρχίες και κύρος. Θέλουν να
κερδίσουν και γενικά ‘καταπίνουν’ και επεξεργάζονται τα προβλήματα σιωπηλά.
Οι γυναίκες, από την άλλη μεριά, είναι πιο εξωστρεφείς. Μιλάνε για να
δυναμώσουν τη σχέση. Μερικές φορές φαίνεται να μιλάνε χωρίς σκοπό, απλώς να
μιλάνε συνεχώς, αλλά αυτός είναι ο τρόπος τους να διαχειριστούν και να
διαπραγματευτούν τις περιστάσεις. Αναζητούν οικειότητα, ενότητα και σταθερότητα.
Προσεγγίζουν την πραγματικότητα συναισθητικά και συναισθηματικά. Μερικές φορές
επικοινωνούν καλύτερα με τη φιλενάδα τους παρά με τον σύζυγο τους.
Το βιβλίο δίνει ένα αστείο παράδειγμα για το πόσο διαφορετικά οι άντρες και οι
γυναίκες σκέφτονται και πράττουν. Μια γυναίκα κάθεται στο κάθισμα δίπλα στον
οδηγό, βράζοντας από τα νεύρα, γιατί γυρνούν μισή ώρα γύρω-γύρω χωρίς να
φτάνουν στον προορισμό τους. Ο άντρας της σφίγγει το τιμόνι, σφίγγει τα χείλια, και
αρνείται κατηγορηματικά να σταματήσει για να ζητήσει οδηγίες από κάποιον. Λέει ότι
έτσι κι αλλιώς τις πιο πολλές φορές σου δίνουν λάθος πληροφορίες. Αλλά είναι και η
ανεξαρτησία, που αποτελεί μέρος του χαρακτήρα των ανδρών. Μια γυναίκα είναι πολύ
πιο πιθανό να σταματήσει και να ζητήσει βοήθεια, όχι μόνο για πρακτικούς λόγους
αλλά και γιατί αυτό της δίνει μια αίσθηση κοινωνίας.
Αυτά βέβαια είναι στερεοτυπικές εικόνες. Έχω συναντήσει και ζευγάρια που οι
χαρακτήρες τους είναι το αντίστροφο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ατομικότητες
και να τους βάλουμε όλους στην ίδια κατηγορία, ωστόσο πολλοί άντρες και γυναίκες
βρίσκουν τον εαυτό τους να ανήκει χονδρικώς σε μία από αυτές τις περιγραφές. Το
βιβλίο της Tannen δεν ‘την χαρίζει’ στους άντρες, αλλά ούτε και το βιβλίο “Brainsex,
The great discrepancy between man and woman” (‘Νοητικό Σεξ, Η μεγάλη διαφωνία
ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα’) των Anne Moir και David Jessel. Σε αυτό το βιβλίο
εικονογραφείται μια καρικατούρα του άντρα σαν ένα πλάσμα πεινασμένο για σεξ, με
μανία για τις αποδόσεις, επιθετικό, μανιακό με τα κομπιούτερ και την τεχνολογία. Από
την άλλη μεριά, η γυναίκα παρουσιάζεται σαν ένα συναισθηματικό άτομο,
προσανατολισμένο στις σχέσεις, και με αντιδράσεις που δεν είναι άμεσες ή εμφανείς.
Σύμφωνα με το βιβλίο, αυτές οι διαφορές οφείλονται στις διαφορετικές δομές του
εγκεφάλου. Αν και καρικατούρες, αυτές οι περιγραφές κρύβουν οπωσδήποτε έναν
βαθμό αλήθειας. Όπου η καρικατούρα πλησιάζει πιο πολύ τον αληθινό χαρακτήρα του
άνδρα, δείχνει πολύ καθαρά πόσο αυτός έχει πέσει από τη θέση που ο Θεός προόριζε
γι’ αυτόν.
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Αυτός και η γυναίκα του είναι πλασμένοι κατ’ εικόνα του Θεού. Όποιες κι αν είναι
οι διαφορές τους στη δομή του εγκεφάλου ή στην ορμονική λειτουργία, η πραγματική
αιτία για τον εκτροχιασμό της ανθρωπότητας είναι η πτώση από τη χάρη.
Ας μην υποτιμούμε την δυνατότητα του άνδρα να είναι πλάσμα ευαίσθητο και
επικοινωνιακό. Οι άνδρες ήδη έχουν αρκετά προβλήματα με την ταυτότητά τους. Ο
άνδρας δεν είναι ‘χειρότερος’ από τη γυναίκα. Δεν είναι κατώτερο πλάσμα. Απλά
χρειάζεται να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει με το σωστό τρόπο, για να γίνει άνδρας,
σύζυγος και πατέρας.
Η καλύτερη απεικόνιση του Θεού και το καλύτερο παράδειγμα ανδρός είναι ο
Ιησούς. Δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις περιγραφές του σύγχρονου άνδρα όπως
αυτές εμφανίζονται στη σύγχρονη λογοτεχνία. Πόσο πολύ απομακρύνθηκαν οι άνδρες
από την αρχική τους κατάσταση. Τι πρόκληση να επιστρέψουν σ’ αυτήν!
Τα βιβλία σαν αυτά που αναφέρθηκαν είναι σημαντικά γιατί δείχνουν και στα δύο
φύλα τις ιδιότητες του χαρακτήρα τους, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Αν
κοιτάξουμε μέσα σε έναν τέτοιο καθρέφτη, δημιουργείται μέσα μας μια ταπείνωση. Μας
κάνει να παρατήσουμε την αποκαλούμενη ισότητά μας και να αξιολογήσουμε τις
διαφορές μας. Έτσι μπορεί να ξεκινήσει μια καινούρια σχέση ανάμεσα στον σύζυγο και
τη σύζυγο, όχι παρά τις διαφορές τους αλλά ακριβώς εξαιτίας αυτών.
Είναι εντελώς φυσιολογικό δύο άνθρωποι που αγαπούν ο ένας τον άλλον να είναι
πολύ διαφορετικοί. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες μπορεί στην πραγματικότητα να
αποβούν καλό για τη σχέση. Ο άνδρας είναι πιο πολύ ο πρωτοπόρος, που βρίσκει το
δρόμο του χωρίς να επηρεάζεται πολύ από τους άλλους. Προμηθεύει την οικογένειά
του με αγαθά και είναι δυνατός προστάτης. Ο άνδρας που είναι όπως ο Θεός τον
προόρισε να είναι, είναι ένας ηγέτης για την οικογένειά του, ικανός να παίρνει
αποφάσεις.
Η αδυναμία του μπορεί να είναι ότι ξεχνάει τι είναι η ζωή. Ότι οι άνθρωποι είναι
πλασμένοι για να ζουν σε κοινωνία με τον Θεό και τους άλλους. Άλλη αδυναμία είναι
ότι δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια όταν πρέπει. Η τάση του να θέλει να είναι ο
καλύτερος μπορεί να τον κάνει υπερήφανο. Τείνει να είναι ‘σολίστας’ στη ζωή, και
αυτό μπορεί να τον κάνει να μην επιδέχεται διόρθωση.
Το δυνατό σημείο της γυναίκας είναι ότι συχνά είναι πιο ικανή να διακρίνει τι είναι
σημαντικό στη ζωή. Συνήθως είναι πιο ικανή στις σχέσεις και πιο ευαίσθητη σε θέματα
πνευματικά. Είναι αυτή που πιο πολύ ζητάει βοήθεια στον κατάλληλο χρόνο και που
εμπιστεύεται τον Θεό και τους άλλους. Η αδυναμία της μπορεί να είναι ότι όταν
διαπραγματεύεται προβλήματα, τείνει να μιλάει πολύ γι’ αυτά. Αντί να πάρει μέτρα και
να προχωρήσει σε δράση, μπορεί να γίνει παθητική και να στηριχτεί σε άλλους, ειδικά
στον άντρα της, πράγμα που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να τον απωθήσει. Υπάρχει
επίσης ο κίνδυνος να χάσει τον σεβασμό της για τον σύζυγό της επειδή εκείνος δεν
είναι ικανός να επικοινωνήσει μαζί της αποτελεσματικά σε θέματα καρδιάς.
Σε ένα ντουέτο για βιολί και πιάνο, ο πιανίστας χρειάζεται τον βιολιστή όσο
ακριβώς και ο βιολιστής χρειάζεται τον πιανίστα. Αυτό που παράγει την ωραία μουσική
είναι ο συνδυασμός των δύο αυτών. Όταν οι άντρες και οι γυναίκες μπορέσουν να
αποδεχτούν και μάλιστα να καλοδεχτούν τη διαφορετικότητά τους σαν κάτι θετικό,
τότε η αξία τους αναβαθμίζεται. Τότε δεν υπάρχει παρά μόνο μία περίπτωση: να
βγούνε κερδισμένοι στη ζωή.
Καλά, αλλά τι γίνεται με τα ελαττώματα του χαρακτήρα του άλλου; Δεν είναι
εύκολο να τα καλοδεχτείς. Τι κάνεις; Μπορείς:
 να τα αγνοήσεις
 να θέλεις να τα διορθώσεις
 να τα κουβεντιάζεις.
Η σοφία τι συμβουλεύει;
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Αγνόηση
Όταν ενοχλούμαστε συνεχώς από κάποιον άλλο, στην πραγματικότητα μπορεί να
φταίνε τόσο τα όχι και τόσο ευχάριστα σημεία του δικού μας χαρακτήρα όσο και αυτά
του άλλου. Μπορεί να έχει σχέση με την δική μας υπερηφάνεια και τον δικό μας
εγωισμό. Όλοι μπορούν να γίνουν ενοχλητικοί, αλλά τις μικρές ενοχλήσεις θα πρέπει
απλά να τις δεχόμαστε. Είναι καλύτερα να μην τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Όποιος
έχει πρόβλημα με τα μικρά πράγματα, που ονομάζω ‘ψύλλου πήδημα’, είναι
μυγιάγγιχτος. Πολλές φορές η Αγία Γραφή μας διδάσκει να αποδεχόμαστε ο ένας τον
άλλο με αγάπη (Εφεσ. 4:2, Κολ. 3:13, Ρωμ. 15:1, Α΄ Κορ. 13:7). Θα πρέπει να δίνουμε
στον άλλο χώρο να ανασάνει.
Ωστόσο όταν κάποιος σε αδικεί θα ήταν λάθος να το δεχτείς αυτό έτσι απλά, χωρίς
να αντιδράσεις. Η χάρη και η αλήθεια πάνε χέρι-χέρι. Ζω με τη χάρη δεν σημαίνει ότι
θα βάζω τον εαυτό μου συνέχεια να δέχεται πιέσεις. Αν δεν υπάρχει αλήθεια σε μια
σχέση, τότε αυτή αρρωσταίνει. Οι άνθρωποι θα αρχίσουν να υποφέρουν από
κατάθλιψη αν συνέχεια αισθάνονται ότι πρέπει να καταπιέζουν τα αρνητικά τους
συναισθήματα. Με το πέρασμα του χρόνου αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο, και μια
μέρα θα δείτε μια έκρηξη τρομερή, με πολύ δυσάρεστες διαστάσεις. Κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει πόσο καταστροφικό θα αποβεί αυτό. Η αγάπη δεν χαίρεται στην αδικία,
συγχαίρει όμως στην αλήθεια. Μόνο όταν τα λάθη καταδειχτούν με ειλικρίνεια,
συζητηθούν και αναγνωριστούν, τότε η αγάπη μπορεί να τα καλύψει. Το να συζητήσεις
με τον άλλο υπαρκτά ελαττώματα του χαρακτήρα ή της συμπεριφοράς του, αυτό
δείχνει αγάπη, επειδή αυτά τα ελαττώματά του μπορεί να του προκαλούν προβλήματα
και με άλλους. Μπορεί να πονάει για λίγο, αλλά αν κρατήσεις έναν καθρέφτη μπροστά
στον άλλο την κατάλληλη ώρα και του μιλήσεις με τον κατάλληλο τρόπο, μπορείς να
τον βοηθήσεις να διαπραγματευτεί τα προβλήματα της συμπεριφοράς του. Ένα πολύ
γνωστό βιβλίο επάνω σε αυτό το θέμα είναι το “Caring enough to confront”
(‘Νοιάζομαι τόσο που σου λέω την αλήθεια’) του David Augsburger (Regal Books,
Ventura, Cal., USA)
Διόρθωση
Μπορείτε να προσπαθήσετε να αλλάξετε ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό συνήθως
αποβαίνει αντιπαραγωγικό. Ιδιαιτέρως κάθε μήνυμα του τύπου ‘είσαι…’, δηλαδή κάθε
μήνυμα στο οποίο η έμφαση δίνεται στην ελαττωματική συμπεριφορά του άλλου. Για
παράδειγμα: ‘πάντα νομίζεις ότι έχεις δίκιο’. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας
καταδεικνύει μια δυσάρεστη συμπεριφορά του άλλου και ταυτόχρονα δίνει την
εντύπωση ότι ο άλλος είναι αποτυχημένος σε αυτή τη σφαίρα. Επίσης και ο τόνος της
φωνής δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει ενόχληση και ίσως θυμός. Αυτό το μήνυμα
μπορεί να περάσει και με άλλους τρόπους όπως: ‘γιατί πάντα πετάς τα ρούχα σου
όπου να ’ναι;’. Λες και ο άλλος θα μας απαντήσει ‘επειδή, όπως ξέρεις, είμαι τόσο
ανοικοκύρευτος’. Ένας τέτοιος διάλογος μπορεί σύντομα να εξελιχτεί σε κάτι πολύ
χειρότερο απ’ αυτό απ’ το οποίο ξεκίνησε.
Για περισσότερα παραδείγματα συστήνω τα γνωστά βιβλία σχετικά με το πώς
ακούμε ο ένας τον άλλον ή πώς ακούμε τα παιδιά μας (Parent Effectiveness training,
New York, Wyder, 1970) (Εκπαίδευση Για Τους Γονείς) του Thomas Gordon. Αυτά τα
βιβλία δίνουν άριστα μαθήματα επικοινωνίας για παντρεμένα ζευγάρια και για
οικογένειες.
Συζήτηση
Είναι πολύ σπουδαίο να μπορούν οι σύντροφοι να συζητάν τις διαφορές τους μέσα
σ’ ένα γάμο. Ο Gordon συνιστά να συζητούμε όσο πιο πολύ γίνεται με το μήνυμα του
τύπου ‘εγώ…’. Είναι μεγάλη η διαφορά; Το περιεχόμενο των λόγων δεν είναι το ίδιο;
Το θέμα είναι ότι αυτού του τύπου το μήνυμα δεν κάνει τον άλλο να νοιώθει
κατάκριση. Σε αυτού του είδους τη συζήτηση επίσης σπουδαίο ρόλο παίζει ο τόνος της
φωνής. Γι’ αυτό είναι καλύτερο να δώσεις την έμφαση στα αισθήματα αυτού που μιλάει
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παρά στις πράξεις αυτού που ακούει. Για παράδειγμα: ‘αισθάνομαι ντροπή όταν με
διορθώνεις μπροστά στους άλλους’, αντί ‘γιατί πάντα με υποβιβάζεις μπροστά στους
άλλους;’. Σε μια τέτοια ερώτηση δεν υπάρχει απάντηση, και συνεπώς ο άλλος δεν
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απολογηθεί ούτε να συζητήσει το πράγμα με ήρεμο
τρόπο.
Ακρόαση
Ο Gordon στα βιβλία του δίνει μεγάλη έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να ακούει
ο ένας τον άλλον. Για να υπάρχει πραγματική επικοινωνία, τότε πρέπει όταν ο ένας
μιλάει ο άλλος να τον ακούει με προσοχή. Τι άλλο είναι η επικοινωνία από το να μιλάς
και να ακούς, να εκπέμπεις και να λαμβάνεις. Και πάντα πρέπει να θυμόμαστε τη
διάκριση ανάμεσα στην παθητική και την ενεργητική ακρόαση.
Η παθητική ακρόαση είναι απαραίτητη μερικές φορές για να δώσουμε την
δυνατότητα και την ευκαιρία στον άλλο να εκφράσει όλα όσα έχει να πει. Μερικές
φορές όταν κάποιος απλά μιλάει για ένα θέμα, αυτό τον βοηθάει να το διαχειριστεί
μέσα του. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι και τόσο καλό να παρεμβαίνουμε, να
σχολιάζουμε ή να προτείνουμε λύσεις. Δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη ο άλλος αυτή τη
στιγμή. Σε τέτοιες στιγμές αυτό που έχει ανάγκη ο άλλος είναι να αισθάνεται ότι
υπάρχει κάποιος που τον ακούει πραγματικά, με προσοχή.
Η ενεργητική ακρόαση είναι η καλύτερη επιλογή όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα
που πρέπει να λυθεί. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να συνοψίζεις κατά
διαστήματα αυτά που έχουν ειπωθεί, δείχνοντας έτσι ότι δίνεις όλη την προσοχή σου
στο πρόβλημα. Μ’ αυτό τον τρόπο η συζήτηση γίνεται εποικοδομητική, αναλύονται τα
δεδομένα και βρίσκεται λύση.
Ευαισθησία
Μια ιδιότητα πολύ σημαντική για τη γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα στους
άνδρες και τις γυναίκες είναι η ευαισθησία. Υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στην
ευαισθησία και την αγάπη.
‘…να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή
γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας’ (Φιλιπ. 1:9)
Αυτό εννοεί και στην Α Κορινθίους 13 όταν λέει ‘η αγάπη αγαθοποιεί’.
Η έλλειψη ευαισθησίας ανάμεσα στους ανθρώπους γενικά είναι τρομερή, αλλά
ειδικά στο γάμο μπορεί να υπονομεύσει επικίνδυνα τη σχέση.
Τι σημαίνει ευαισθησία;
Κάποτε γνώριζα έναν χήρο ο οποίος είχε την μεγάλη τύχη να συναντήσει μια κυρία
και να την παντρευτεί. Προς μεγάλη της έκπληξη όμως, εκείνος πρότεινε να φτιάξουν
το δαχτυλίδι της πρώην γυναίκας του για να χωράει στο δάχτυλό της και επίσης ήθελε
να χρησιμοποιήσουν το παλιό, φθαρμένο νυφικό κρεβάτι του. Ο γάμος αυτός έγινε
αποκλειστικά χάρη στη χάρη του Θεού και σε μια ένδειξη χάρης και αγάπης εκ μέρους
της κυρίας. Από τη μεριά του κυρίου, ο γάμος αυτός απέκτησε μεγαλύτερες
πιθανότητες επιτυχίας μετά από μερικά απολύτως απαραίτητα μαθήματα ευαισθησίας
που χρειάστηκε να πάρει.
Ο καθένας μας έχει κατά καιρούς δείξει έλλειψη ευαισθησίας. Το να πάρεις ένα
ακατάλληλο δώρο σε κάποιον ή το να ξεχάσεις την επέτειο του γάμου, δείχνουν ότι
παραμελείς την σχέση.
Τι σημαίνει λοιπόν ευαισθησία; Είναι το να ταυτίζεσαι με τον άλλον. Είναι το να
βρίσκεις τι σκέφτεται και τι νοιώθει ο άλλος, να ταυτίζεσαι μ’ αυτό και να το λαβαίνεις
υπόψη σου. Είναι πολύ σημαντική ιδιότητα αν θέλεις να δείξεις την αγάπη σου σε
κάποιον, και ειδικά για τους συζύγους είναι εξαιρετικά σημαντική.
Εκφράζεται στο εδάφιο: ‘ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει
τον εαυτό του, αλλά και για ό, τι ωφελεί τους άλλους’ (Φιλιπ. 2:4). Η ευαισθησία είναι
μια Χριστιανική αρετή.
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Για να μπορέσει η επικοινωνία να λειτουργήσει ουσιαστικά και εποικοδομητικά στη
σχέση, θα πρέπει ο καθένας πρώτα να σκέφτεται τι θέλει να επικοινωνήσει στον άλλον
και με ποιον τρόπο. Επίσης είναι απαραίτητο να υπολογίζεις πώς θα το λάβει ο άλλος,
πώς θα το αντιληφθεί. Αυτό δεν έρχεται πάντα φυσικά, αλλά ευτυχώς μπορούμε να
μάθουμε να επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο.
Οι γλώσσες της αγάπης
Έτσι η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται, αλλά η αληθινή επικοινωνία είναι το
προϊόν μιας στενής σχέσης, και με τη σειρά της χτίζει τη σχέση.
Η επικοινωνία μέσα στα πλαίσια του γάμου έχει κατά πολύ να κάνει με την
επιβεβαίωση και την ενθάρρυνση του ενός προς τον άλλο. Φυσικά υπάρχει και η
ανάγκη να διατυπωθούν απλές πληροφορίες χωρίς να είναι τυλιγμένες με μια έκφραση
αγάπης. Εδώ όμως ασχολούμαστε ειδικά με την έκφραση της αγάπης και της στοργής
του ενός προς τον άλλο.
Στην αρχή της σχέσης μας, η Ανίτα με ρωτούσε ‘μ’ αγαπάς;’. Εμένα μου φαινόταν
περίεργο, αφού της το είχα ήδη πει πολλές φορές ότι την αγαπώ. Είχε ήδη αυτήν την
πληροφόρηση. Ακόμα και μετά το γάμο, συνέχιζε να μου κάνει αυτή την ερώτηση
αρκετά συχνά. Σαν άνδρας, χρειάστηκε να μάθω ότι εκείνη είχε ανάγκη αυτήν την
τακτική επιβεβαίωση της αγάπης μας. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο, και εκ των
υστέρων, καθώς κοιτάζω πίσω νομίζω ότι ήμουν λίγο αφελής, γιατί ανακαλύπτω ότι κι
εγώ είχα ανάγκη αυτήν την επιβεβαίωση, αλλά με διαφορετικούς τρόπους.
Έχουμε ήδη ασχοληθεί με τους διάφορους τρόπους έκφρασης (μιλάω) και
ακρόασης (ακούω). Υπάρχουν ένα σωρό τρόποι να εκδηλώσεις στον άλλον την αγάπη
σου και μάλιστα μερικοί αρκετά δημιουργικοί.
Ένα πολύ γνωστό βιβλίο είναι το “Τhe five love languages” (Οι Πέντε Γλώσσες Της
Αγάπης) του Gary Chapman (Northfield Publishing, 1995), όπου περιγράφει τους
διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκφράσουμε την αγάπη. Επίσης σε
βοηθάει να καταλάβεις ποια είναι η ‘γλώσσα’ της αγάπης που καταλαβαίνει ο άλλος
καλύτερα και που του αρέσει να ‘ακούει’ από σένα. Όλοι μας έχουμε την τάση να
πλησιάζουμε τον άλλον με τον τρόπο που εμάς μας αρέσει πιο πολύ.
Μπορώ να σας πω γι’ αυτές τις πέντε γλώσσες συνοπτικά, αλλά ένθερμα συνιστώ
και το βιβλίο. Να λοιπόν μια μικρή περίληψη:
Θετικά λόγια
Τα λόγια έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και αγγίζουν την καρδιά του άλλου. Όταν
αγαπάς κάποιον, δεν μπορείς να μην το εκφράσεις αυτό με λόγια. Υπάρχουν ένα σωρό
τρόποι να το κάνεις αυτό. Μπορείς να ευχαριστήσεις τον άλλον για την συνεισφορά του
στη ζωή της οικογένειας. Μπορείς να του κάνεις ένα κομπλιμέντο, ένα ωραίο σχόλιο
για τον χαρακτήρα του, τα χαρίσματά του, τις πράξεις του ή την εμφάνισή του.
Μπορείς να τον ενθαρρύνεις και να μιλήσεις λόγους πίστης σ’ αυτόν. Μπορείς απλά να
πεις καλά πράγματα γι’ αυτόν ή σε αυτόν ακόμα και όταν μιλάτε για καθημερινά
θέματα. Σαν Χριστιανοί, καλούμαστε να είμαστε φιλικοί, ευαίσθητοι και γεμάτοι χάρη.
Δυστυχώς η συμπεριφορά μας πολλές φορές έχει την λιγότερη χάρη απέναντι σ’
αυτούς που αγαπάμε πιο πολύ.


Βοήθεια
Υπάρχουν πολλοί πρακτικοί τρόποι για να εκφράσουμε την αγάπη μας για τον
άλλο. Ίσως να έχουμε μοιράσει διάφορες δουλειές και υποχρεώσεις ανάμεσά μας και
να ξέρουμε τι κάνει ποιος, αλλά το να κάνεις μια δουλειά που είναι ευθύνη του άλλου
μπορεί να είναι έκφραση της αγάπης. Οι δουλειές του σπιτιού, το πλύσιμο του
αυτοκινήτου, το να φτιάξεις κάτι που χρειάζεται επισκευή, όλα αυτά μπορούν να πουν
στον άλλον ‘σ’ αγαπώ’. Η Ανίτα αισθάνεται ότι είναι πολύ σημαντική για μένα αν
μπορεί να πάρει το πρωινό στο κρεβάτι. Εμένα δεν με νοιάζει και τόσο, δε μου
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αρέσουν τα ψίχουλα στα σεντόνια! Αλλά χαίρομαι να το κάνω για χάρη της, γιατί ξέρω
πόσο πολύ την κάνει να νοιώθει ότι αξίζει για μένα.
Δώρα
Φυσικά δίνουμε δώρα σε εξαιρετικές περιστάσεις, αλλά ένα αυθόρμητο και
απροσδόκητο δώρο πότε-πότε κάνει τον άλλο να νοιώσει ξεχωριστός για μας. Δεν
χρειάζεται να είναι κάτι πολύ ακριβό, απλά να είναι διαλεγμένο με αγάπη. Ένα
μπουκέτο λουλούδια λέει πολλά. Το θέμα είναι ότι βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του
άλλου για να ανακαλύψεις τι θα ήθελε. Ένα δώρο ατυχώς διαλεγμένο (ακατάλληλο)
μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα απ’ αυτό που προσπαθείτε να επιτύχετε.


Φυσική επαφή
Για μερικούς ανθρώπους η φυσική επαφή είναι θεμελιακή ανάγκη. Στον γάμο η
φυσική επαφή είναι ένας από τους πιο σπουδαίους τρόπους με τους οποίους μπορείς
να δείξεις στον άλλον ότι τον αγαπάς. Δεν εννοώ απλώς το σεξ. Αν αγγίζετε ο ένας τον
άλλο μόνο στο σεξ τότε έχετε μια σοβαρή έλλειψη αγγίγματος στο γάμο σας. Ένα
τρυφερό άγγιγμα, να κρατάτε χεράκια, ένα φιλί, μια αγκαλιά, όλα αυτά δείχνουν
αγάπη.


Ποιοτικός χρόνος για τον άλλον
Ένα παντρεμένο ζευγάρι που ζει στο ίδιο σπίτι περνάει αναπόφευκτα πολύ χρόνο
μαζί, αλλά αυτός είναι χρόνος απλώς με το ρολόι. Εδώ μιλάω για την προσοχή που
δίνει ο ένας στον άλλο. Το να κουβεντιάσετε, το να ακούσει ο ένας τον άλλο, μερικές
φορές με ένα ξεχωριστό γεύμα στο σπίτι ή σ’ ένα εστιατόριο. Όταν ξεχωρίζεις χρόνο
για τον άλλο, του δείχνεις ότι για σένα είναι σημαντικός. Επίσης είναι καλή ιδέα να
ξεχωρίζετε χρόνο ο ένας για τον άλλο στο ημερολόγιό σας, και πότε-πότε να πηγαίνετε
ένα Σαββατοκύριακο ή για λίγες μέρες κάπου μόνο οι δυο σας, αν αυτό είναι πρακτικά
και οικονομικά δυνατό. Επίσης είναι αρκετά εύκολο να κάνεις κάτι ρομαντικό χωρίς να
ξοδέψεις πολλά χρήματα.
Η αγάπη θα πρέπει να είναι ενεργή, ενεργητική. Η αγάπη χρειάζεται επένδυση,
κόπο και θυσία αλλά δίνει τόσο μεγάλη ανταπόδοση, που τα ξεχνάς όλα. Κάποτε είχα
διαβάσει ότι ‘η αγάπη δεν είναι αγάπη παρά μόνο αν την δώσεις’.


Προσδοκίες
Πληθώρα βιβλίων και δοκιμίων δείχνουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν πολύ
διαφορετικές προσδοκίες ο ένας από τον άλλο. Είναι σημαντικό να το αντιλαμβάνεσαι
αυτό για να μπορείς να ταυτιστείς με τον άλλο. Επίσης είναι σημαντικό για να μπορείς
να κάνεις μια καλή συζήτηση. Έχει γίνει και επιστημονική έρευνα επάνω στο θέμα των
διαφορετικών προσδοκιών που έχουν οι άντρες και οι γυναίκες ο ένας από τον άλλο.
Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουν οι γυναίκες από τους άνδρες;
 ότι θα είναι δυνατός άνδρας, ότι θα της προσφέρει προστασία, καταφύγιο και
ασφάλεια
 ότι θα μπορεί να φροντίσει την οικογένεια
 ότι θα είναι τρυφερός και ευαίσθητος και ότι θα την ακούει
 ότι θα πραγματώνει τον πνευματικό του ρόλο (σαν ιερέας)
 ότι θα είναι καλός πατέρας για τα παιδιά τους.






Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουν οι άνδρες από τις γυναίκες;
ότι θα είναι ελκυστική γι’ αυτόν (σέξι)
ότι θα του προσφέρει επιβεβαίωση
ότι θα είναι καλή νοικοκυρά, ότι θα τον φροντίζει
ότι θα είναι καλή μητέρα για τα παιδιά τους.
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Άνοιγμα καρδιάς
Για πολλούς ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο να ανοιχτούν σε κάποιον, ειδικά να
ανοίξουν την καρδιά τους αληθινά. Τι εμποδίζει τα παντρεμένα ζευγάρια να ανοίγονται
εντελώς ο ένας προς τον άλλον; Γενικά μιλώντας, τρία πράγματα: ενοχή, ντροπή και
φόβος.
Ενοχή
Υπάρχει η πιθανότητα ο ένας απ’ τους δύο να έχει συμπεριφερθεί με έναν τρόπο
λάθος, όχι υγιή, ή ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι συνεχιζόμενη συνήθειά του. Αυτό
είναι γνωστό και ως αμαρτία. Κάθε αμαρτία του ενός εκ των δύο επηρεάζει τον γάμο.
Τα αισθήματα ενοχής εμποδίζουν το πρόσωπο να ανοιχτεί. Σοβαρά λάθη του
παρελθόντος που προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κρυφά και τα οποία δεν
διαπραγματευτήκαμε επίσης εμποδίζουν την επικοινωνία σε μια σχέση αγάπης, επειδή
δεν έχουμε διαπραγματευτεί την ενοχή. Ακόμα και πολύ σοβαρά αμαρτήματα που
διαπράχθηκαν πριν το γάμο, μπορούν να επηρεάσουν πολύ αρνητικά το γάμο αν ποτέ
δεν τα εξομολογηθούμε στον άλλο. Στην συμβουλευτική διακονία μας πολλές φορές
αντιμετωπίσαμε σοβαρές συγκρούσεις που οφείλονταν στο ότι ο ένας από τους
συζύγους δεν είχε αναφέρει μια προ-γαμιαία σχέση. Το να ανοιγόμαστε στον άλλον –ως
ένα βαθμό- όσον αφορά στο παρελθόν μας, είναι καλό να το κάνουμε στη φάση της
γνωριμίας. Όταν παντρεύεσαι είναι καλό να έχεις μια γενική εικόνα όλων όσων
υπάρχουν στην ζωή του/της συντρόφου σου.
Θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο γάμο αν κατά τη διάρκειά του υπάρχει
σοβαρή αμαρτία ή αν υπάρχει μια συνεχιζόμενη, εξακολουθητική αμαρτωλή
συμπεριφορά, όπως ένας εθισμός ή μια εξωσυζυγική σχέση. Δυστυχώς τέτοια
πράγματα συμβαίνουν και σε χριστιανικά ζευγάρια. Η αμαρτία δεν μπορεί να επιβιώσει
στο φως της μέρας. Η αμαρτία εμποδίζει την κοινωνία με τον Θεό. ‘…ο Θεός είναι φως
και σ' αυτόν δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι. Αν πούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του και
περπατάμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και δεν πράττουμε την αλήθεια…’ (Α΄ Ιωάννου
1:5). Εάν υπάρχει αμαρτία είναι αδύνατο να υπάρξει στενή σχέση του ενός με τον
άλλο. ‘Αν, όμως, περπατάμε μέσα στο φως, …έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον’
(Α΄Ιωάννου 1:7). Γι’ αυτό υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο πόσο στενή είναι η σχέση
μας με τον Θεό με το πόσο στενή είναι η σχέση μας με τον σύζυγό μας.
Ντροπή και φόβος
Η ντροπή πολλές φορές παίζει το ρόλο της στη σχέση μεταξύ των συζύγων. Η
ντροπή μπορεί να εμποδίζει τον έναν να εμπιστευτεί τον εαυτό του στον άλλον. Από
πού έρχεται η ντροπή; Βλέπουμε την ντροπή να πρωτοεμφανίζεται μετά την πτώση από
τη χάρη, στον κήπο της Εδέμ. Είχαν ντραπεί γιατί ανακάλυψαν ότι είναι γυμνοί, αλλά
δεν επρόκειτο μόνο για την φυσική γυμνότητα. Ήταν γυμνοί μπροστά στον Θεό, δεν
τους κάλυπτε πια η δόξα Του.
Πολλές φορές οι άνθρωποι ντρέπονται που απλά είναι όπως είναι. Φοβούνται να
δείξουν τον αληθινό εαυτό τους στον άλλον. Φαίνεται ότι αυτό το πρόβλημα απασχολεί
ιδιαίτερα τους άντρες. Οι άνδρες δεν αισθάνονται άνετα όταν τους ζητείται να
μιλήσουν για τα βαθύτερα συναισθήματά τους. Ούτε και στον Θεό.
Αλλά και οι γυναίκες μπορεί να έχουν αυτό το φόβο, κυρίως εξαιτίας του ότι έχουν
πληγωθεί στις σχέσεις με τους άνδρες. Μερικές φορές αποκτούν μια λανθασμένη
εντύπωση για τους άντρες γενικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται και σε μια ελαττωματική
εικόνα του πατέρα ή σε αρνητικές εμπειρίες με αγόρια ή άνδρες.
Το να ανοίγεσαι σε κάνει ευάλωτο. Πολλές φορές οι άνθρωποι αισθάνονται
αβεβαιότητα, κατωτερότητα και φόβο απόρριψης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
πολλοί άνθρωποι φοβούνται να ανοιχτούν εντελώς. Αν υπάρχει ντροπή τότε το
πρόσωπο θα εμφανίσει φόβο απόρριψης εξαιτίας του ποιος είναι. Αν υπάρχει ενοχή
τότε το πρόσωπο θα εμφανίσει φόβο απόρριψης, καταδίκης, εξαιτίας του τι έχει κάνει.
Ο φόβος της απόρριψης βασίζεται συχνά σε εμπειρίες του παρελθόντος. Ποιος, κάποια
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στιγμή στην παιδική του ηλικία, δεν έχει νοιώσει απόρριψη από γονείς, αδέρφια,
δασκάλους ή φίλους; Όλοι είχαμε κάποια δυσάρεστη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.
Κανείς δεν υπάρχει που να έχει λάβει μόνο τέλεια αγάπη.
Το υπό συζήτηση πρόσωπο συχνά εκφράζει δυσαρέσκεια σχετικά με τη
συμπεριφορά με έναν τρόπο που δημιουργεί μια αίσθηση απόρριψης. Πόσοι δεν έχουμε
ακούσει λόγια όπως: Είσαι καλός αν κάνεις αυτό ή εκείνο; Είσαι κακός αν δεν κάνεις
αυτό ή αν κάνεις κάτι λάθος. Οι άνθρωποι συγχέουν το τι κάνεις με το ποιος είσαι,
πράγμα που προκαλεί ζημιά στην ταυτότητα του προσώπου.
Αποκατάσταση
Σε τελική ανάλυση η έλλειψη της ικανότητάς μας να ανοιγόμαστε προς τον Θεό και
ο ένας προς τον άλλο είναι το αποτέλεσμα τριπλής αμαρτίας:
 της αμαρτίας του πρώτου ζεύγους (της πτώσης από την χάρη)
 των αμαρτιών που διαπράχθηκαν εναντίον μας
 των αμαρτιών που διαπράχθηκαν από εμάς
Εμείς, σαν Χριστιανοί, έχουμε την δυνατότητα να δούμε αποκατάσταση στη ζωή
μας. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι ο Θεός μπορεί να αλλάξει τον εσωτερικό μας
άνθρωπο.
Όπου έχουμε αμαρτήσει εμείς, καλούμαστε να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας.
Τότε μπορούμε όχι μόνο να λάβουμε συγχώρηση, αλλά μέσα από την προσευχή μας,
μπορούμε να λάβουμε και θεραπεία (Ιάκωβος 5:16). Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι
αμαρτωλές συνήθειες, οι εθισμοί και τα πιο βαριά δεσμά, όλα μπορούν να
αντιμετωπιστούν και να απαλλαγούμε απ’ αυτά.
Όπως λέει στην Εφεσίους 4:22-24, μπορούμε να αποβάλουμε από πάνω µας τον
παλιό εαυτό μας, να ανανεωνόμαστε στο πνεύμα του νου μας, και να ντυθούμε έναν
καινούργιο εαυτό, που κτίστηκε σύμφωνα με τον Θεό, με δικαιοσύνη και αγιότητα.
Ο Κύριός μας Ιησούς μπορεί ολοκληρωτικά να αναπλάσει την ταυτότητά μας και να
μας ελευθερώσει από τη δύναμη και τις συνέπειες της αμαρτίας. Γι’ αυτό κι εμείς
μπορούμε να μπούμε σε μια στενή και οικεία σχέση με τον Θεό και ο ένας με τον άλλο,
σχέση στην οποία θα μπορούμε να απολαμβάνουμε μια στενή και τελείως ανοιχτή
επικοινωνία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΖΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια σχετικά με τα προβλήματα του γάμου τους
συνήθως εκφράζουν το παράπονο ότι ‘δεν είμαι ευτυχισμένος’/‘δεν είμαι
ευτυχισμένη’, ‘δεν με αγαπάει’, ‘δεν με καταλαβαίνει’.
Τέτοια παράπονα αποτελούν πάντα προειδοποιητική ένδειξη. Είναι σαν τα
συμπτώματα μιας ασθένειας, που φωνάζουν για να σε κάνουν να τη διαγνώσεις.
Φυσικά βασίζονται στην προσωπική εμπειρία του ατόμου, του άντρα ή της γυναίκας,
συνεπώς ο σύμβουλος οφείλει να τα λάβει υπόψη του πολύ σοβαρά. Όσο κι αν το ίδιο
το πρόσωπο που εκφράζει τα παράπονα έχει αποτύχει να ανταποκριθεί στην ανάγκη
του άλλου προσώπου, ωστόσο πάντα έχει το δικαίωμα να λάβει κατανόηση και
συμπόνια. Ποτέ δεν πρέπει να καταδικάζουμε ένα πρόσωπο που αντιμετωπίζει
προβλήματα στο γάμο του.
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Οι άνθρωποι, ωστόσο, που πραγματικά θέλουν να βοηθηθούν, πρέπει να
αναρωτηθούν με ειλικρίνεια: Τι έχει πάει στραβά με μας; Μερικές φορές είναι καλύτερα
να ρωτήσεις: Τι του λείπει του άλλου, τι δεν έχω δώσει αρκετά;
Η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι πολύ υποκειμενική και συχνά δίνεται μεγάλη
έμφαση στο πώς αισθάνονται οι άνθρωποι και στο ότι πρέπει να τους σεβόμαστε. Αυτή
η στάση όμως έχει σαν παρενέργεια να δημιουργεί το αίσθημα του θύματος. Κι έτσι να
γεννάει μέσα στο άτομο μια στάση παθητική, μοιρολατρική, η οποία εμποδίζει το άτομο
να αναλάβει την ευθύνη να διαπραγματευτεί την κατάσταση, όλη ή μέρος της.
Καλύτερα είναι να ακολουθούμε μια αντικειμενική ανάλυση, η οποία θα μας
βοηθήσει να καταλήξουμε σε πραγματικές λύσεις.
Τόσο στραβά έχουν πάει τα πράγματα;
Μην προσπαθείτε να πείσετε τον εαυτό σας ότι έχετε προβλήματα στο γάμο σας.
Μερικές φορές δεν είναι προβλήματα του γάμου, είναι άλλα προβλήματα, όπως
ένταση. Απαλλαγείτε από την ένταση, αυτό που λέμε στρες, και θα δείτε ότι όλα είναι
μια χαρά. Η καθημερινότητα, η κούραση, η ασθένεια κτλ σε κάνουν να τα βλέπεις όλα
μαύρα και δύσκολα, αλλά μετά θα έχεις μια άλλη οπτική των πραγμάτων, η ελπίδα σου
θα ξαναζωντανέψει και όλα θα φαίνονται πολύ καλύτερα.
Αν πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, παραδεχτείτε το
Μερικοί άνθρωποι τείνουν να αρνούνται το πρόβλημά τους ή να το κάνουν να
φαίνεται μηδαμινό, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αφήσεις μια ασθένεια χωρίς θεραπεία,
δύσκολα θα δεις την υγεία σου να αποκαθίσταται γρήγορα.
Ακόμα και αν μόνο το μισό ενός ζευγαριού θεωρεί ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά,
τότε πραγματικά κάτι δεν πάει καθόλου καλά! Το άλλο μισό θα πρέπει να το λάβει
πολύ σοβαρά υπόψη. Αν ο/η σύζυγός σας είναι ανήσυχος και δυστυχής, τότε αυτό
είναι και δικό σας πρόβλημα!
Δεν υπάρχει γάμος που να μπορεί να προχωράει χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως
ακριβώς είναι και η ζωή γενικά.
Οι αιτίες: οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι και συνήθως δεν είναι καλά
προετοιμασμένοι για γάμο.
Σε κάθε γάμο υπάρχει τουλάχιστον μία, αλλά συνήθως περισσότερες περίοδοι
κρίσης. Πολλοί γάμοι αποτυχαίνουν, αλλά αυτοί που δεν αποτυχαίνουν πολλές φορές
εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα.
Ένας γάμος αποκατεστημένος είναι πιο δυνατός από πριν
Μια κρίση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μια βελτίωση ή μια χειροτέρευση. Μια
κρίση στον γάμο δεν είναι οπωσδήποτε η καταστροφή. Μπορεί να χρειαζόταν για να
ξυπνήσουν και οι δύο μεριές του ζευγαριού ή για να δοθεί μια έκβαση σε μια αδιέξοδη
κατάσταση. Μ’ αυτή την έννοια μια κρίση μπορεί να αποβεί σε καλό, πράγμα που είναι
μια πολύ παρηγορητική σκέψη. Τα προβλήματα στο γάμο μπορούν να λύνονται και
πολλές φορές μπορούν και να αποτρέπονται.
Υπάρχουν τρία αναγνωρίσιμα στάδια σε σχέση με τα προβλήματα στο γάμο, σαν
την πρόγνωση του καιρού όταν πλησιάζει καταιγίδα:
 Το στάδιο της μόνιμα ανεπαρκούς επικοινωνίας. Το ονομάζω φάση 1:
η προειδοποίηση.
 Το στάδιο με τα ψέματα. Το ονομάζω φάση 2: ο συναγερμός.
 Γενική κατάρρευση. Φάση 3: επείγουσα ανάγκη.
Ανεπαρκής Επικοινωνία
Σε κάθε γάμο υπάρχουν τα μικρά, καθημερινά προβλήματα επικοινωνίας. Αυτό δεν
είναι τίποτε το ιδιαίτερο και οφείλεται στο γεγονός ότι άνδρες και γυναίκες είναι απλά
διαφορετικοί. Όπως ήδη έχουμε πει, ο Θεός το έκανε έτσι. Δημιούργησε τον άνδρα και
τη γυναίκα κατά τέτοιο τρόπο ώστε μαζί οι δυο τους να φανερώνουν την εικόνα Του.
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Εξαιτίας της πτώσης από την χάρη υπάρχει όχι μόνο αυτή η διαφορετικότητα, αλλά και
μια ασυνέχεια στις ανθρώπινες σχέσεις, μια διαταραχή. Οι ψυχές μας έχουν υποστεί
ζημιά. Έχουμε γίνει εγωκεντρικοί. Ο γάμος είναι ένα σχολείο στο οποίο οι
εγωκεντρικοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν υπηρέτες ο ένας του άλλου. Ο
γάμος δεν είναι από μόνος του ένας σκοπός αλλά ένα μέσο για να μάθουμε πώς
πραγματικά να αγαπάμε έναν άλλον άνθρωπο.
Μερικές φορές υπάρχει ελλιπής κατανόηση (παρεξηγήσεις) ανάμεσα σε δύο
πρόσωπα και καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε καθόλου τον άλλο. Ο σύζυγος μπορεί
να αντιμετωπίσει ένα ερώτημα με τη λογική ενώ η σύζυγός του με το συναίσθημα ή
αντίστροφα. Και οι δύο μέθοδοι έχουν τα καλά τους και τα κακά τους, αλλά το θέμα
είναι ότι χρειάζονται και οι δύο για να φτάσεις στην αλήθεια του πράγματος.
Η λύση βρίσκεται στο να μιλάς και στο να ταυτίζεσαι με τον άλλον. Αν παραμείνεις
σιωπηλός, ποτέ δεν θα τον πλησιάσεις τον άλλον. Μερικές φορές χρειαζόμαστε
βοήθεια για να μάθουμε να επικοινωνούμε επαρκώς ο ένας με τον άλλον.
Πολλές φορές μετά από έναν καυγά οι άνθρωποι δεν μιλούν αλλά αγνοούν ο ένας
τον άλλον. Ευτυχώς αυτό δεν κρατάει πολύ, αλλά το κίνητρο είναι συνήθως να
τιμωρήσουμε τον άλλον, να ‘του δείξουμε εμείς’. Δεν καταλαβαίνουμε πόσο σκληροί
και απάνθρωποι γινόμαστε, και πόσο αυτή η συμπεριφορά μας είναι μια συμπεριφορά
περηφάνιας. Η περηφάνια είναι μια νοητική στάση κατά την οποία αισθανόμαστε ότι
εμείς είμαστε καλύτεροι και πιο υψηλά ιστάμενοι από τον άλλο. Πρόκειται για σοβαρή
αμαρτία και για άμεση προσβολή ενάντια στην αγάπη. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει να
είμαστε ακριβώς το αντίθετο στις σκέψεις και στις πράξεις μας, και να υπηρετούμε τον
άλλο με υποταγή, να ακολουθούμε την οδό της ταπείνωσης.
Αν δεν βρεθεί κανείς να μας αναγκάσει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον
καθρέφτη, αυτός ο ψυχρός πόλεμος μπορεί να κρατήσει πολύ. Αν κοιτάξουμε με
ειλικρίνεια στον καθρέφτη μας, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με την αλήθεια. Μετά απ’
αυτό, χρειάζεται να αναγκάσεις τον εαυτό σου να κατέβει από τον πύργο του
παραμυθιού σου και να γίνει ένας αληθινός άνθρωπος και πάλι, αλλά αξίζει τον κόπο.
Η λύση είναι στο χέρι σου: ταπείνωση και συγχώρηση - να ζητάς και να δίνεις
συγχώρεση.
Συγχώρηση
Το να ζητάς και να δίνεις συγχώρεση είναι από τα πιο σπουδαία κλειδιά σε μια υγιή
σχέση. Κι ωστόσο πολλές φορές είναι το πιο δύσκολο πράγμα! Ένα τραγούδι του Έλτον
Τζων λέει: «το συγνώμη είναι η πιο δύσκολη λέξη», και αμέσως μετά: «τι λυπηρό!». Οι
άνθρωποι αισθάνονται ότι άμα ζητήσουν συγνώμη θα είναι σαν να ομολογούν ότι
έκαναν λάθος και αυτό θα μειώσει πολύ τη θέση τους. Στην πραγματικότητα η
συγνώμη σε δυναμώνει σαν πρόσωπο. Το να κάνεις ένα λάθος είναι θέμα
συμπεριφοράς, αλλά το να το αποδέχεσαι είναι θέμα καρδιάς, είναι θέμα χαρακτήρα.
Το να κάνεις ένα λάθος δεν είναι και το χειρότερο πράγμα. Το τι είναι ο άνθρωπος
είναι πολύ πιο σπουδαίο πράγμα από το τι κάνει. Το να ζητήσεις συγχώρηση μπορεί να
φέρει αποκατάσταση σε μια ραγισμένη σχέση μέσα σε μια στιγμή. Στο κάτω-κάτω, ο
Θεός δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις πράξεις μας όσο για τα κίνητρα της καρδιάς
μας.
Το πρόβλημα είναι ότι δύο άνθρωποι που αποτελούν ζευγάρι δεν έχουν πλαίσιο
αναφοράς για να κρίνουν ποιος ή τι φταίει. Ποιος είναι ο ‘διαιτητής’ τους; Ποιος θα πει
τι πήγε στραβά; Αυτό είναι ένα πρόβλημα χωρίς λύση. Συχνά ακούω ανθρώπους να
λένε: ‘αν σε πλήγωσα με αυτό, τότε σου ζητώ συγνώμη’. Αυτό το θεωρώ πολύ φτωχό.
Αυτά τα λόγια τα λέει συνήθως κάποιος που ήδη ξέρει ότι έχει υπερβεί τα όριά του.
Όταν δεν είναι τελείως φανερό το ποιος έχει το φταίξιμο, θα πρέπει να μπορούν να
κουβεντιάσουν το πρόβλημα ανοικτά και με ειλικρίνεια. Και ο καθένας θα πρέπει να
έχει την εξής στάση: ‘νομίζω ότι φταίω σ’ αυτό το σημείο, αλλά δεν είμαι απολύτως
σίγουρος, θα με συγχωρέσεις; Κι εγώ θα σκεφτώ πώς θα μπορώ να το κάνω καλύτερα

42
στο μέλλον’. Όταν συμβεί αυτό, ξέρω από την εμπειρία μου ότι η συμφιλίωση είναι
βέβαιη.
Άλλα παραδείγματα ανεπαρκούς επικοινωνίας
Άλλο πρόβλημα στην επικοινωνία, δομικής φύσεως, εμφανίζεται όταν οι διαφορές
απόψεων δεν μπορούν να συζητηθούν. Δεν μπορείς πια να ανοίξεις το στόμα σου και
να κουβεντιάσεις αυτό το θέμα. Δεν έχεις πια την υπομονή να κάτσεις μαζί με τον
άλλον και να προσπαθήσεις να συζητήσεις μαζί του, να τον καταλάβεις, και δεν
πιστεύεις πια ότι ο άλλος θα μπορέσει να σε καταλάβει.
Μερικές φορές υπάρχει έλλειψη στην φυσική επικοινωνία, πολλές φορές σαν
αποτέλεσμα άλλων ελλείψεων στην επικοινωνία. Δεν μου δίνεις αγάπη, δεν σου δίνω
έρωτα. Μερικές φορές ο έρωτας χρησιμοποιείται σαν όπλο. Μπορείς να τιμωρήσεις τον
άλλο με το να του στερείς τον έρωτα.
Αν ο ένας ή και οι δύο έχουν κάποιο πραγματικό πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα,
που κουβαλούν μαζί τους από πριν τον γάμο τους, τότε πιθανώς θα χρειαστούν
θεραπεία (θεραπευτικές συνεδρίες). Στο κεφάλαιο 4, για την σεξουαλικότητα,
αναφέρονται διάφορα σεξουαλικά προβλήματα που μπορεί να έχουν προκληθεί από
αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος. Εάν η αιτία του προβλήματος βρίσκεται στην
παρούσα σχέση, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα.
Η μη ικανότητα να προσευχηθούν μαζί ένα ζευγάρι, αποτελεί ένα πνευματικό
πρόβλημα. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, και αυτό συχνά συνδέεται με άλλα
προβλήματα επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους αλλά και με τον Θεό. Όταν ένα ζευγάρι
προσεύχονται μαζί, τότε είναι πιο ανοιχτοί ο ένας με τον άλλον, είναι πιο δεμένοι, και
οπωσδήποτε πάντοτε βρίσκουν βοήθεια έτοιμη!
Όταν υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα επικοινωνίας, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν
έχουν δώσει αρκετή προσοχή και αρκετό χρόνο ο ένας στον άλλον. Όταν εμφανιστεί
ένα πρόβλημα που παραμένει με κάποια μονιμότητα, τότε έχουμε φτάσει στη φάση της
προειδοποίησης, και τότε θα πρέπει να αναλάβουμε δράση αν θέλουμε να
αποφύγουμε την επόμενη φάση, του συναγερμού.
Το ψέμα
Να τι ακολουθεί την προηγούμενη φάση, της προειδοποίησης, και το οποίο
αποκαλώ φάση του συναγερμού. Αν δεν κάνεις κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα,
τότε δεν θα μπορέσεις να σταματήσεις αυτήν την πορεία και τα πράγματα θα
καταλήξουν στις εξής σκέψεις:
‘Δεν ταιριάζουμε’, ‘είμαστε πολύ διαφορετικοί’, ‘δεν είμαστε πλασμένοι ο ένας για
τον άλλον’, ‘δεν είμαι εγώ / δεν είναι αυτή / δεν είναι αυτός για γάμο’, ‘δεν νοιώθω
πια τίποτα γι’ αυτόν / γι’ αυτήν’, ‘δεν ήταν ο Θεός που μας ένωσε’, ‘ας χωρίσουμε
σαν φίλοι’.
Όλα αυτά είναι ψέματα του σατανά, του πατέρα του ψεύδους, που χρησιμοποιεί
αυτά τα προβλήματα στην επικοινωνία για να διαστρεβλώσει τις σκέψεις μας και να
μας παραπλανήσει. Υπάρχει ένα άνοιγμα στην άμυνά μας, το οποίο πρέπει να κλείσει.
Ήδη παίζεις με τη φωτιά αν χρησιμοποιείς λέξεις όπως ‘θα σ’ αφήσω’, ‘θα φύγω’,
‘διαζύγιο’ κτλ. Οι λέξεις έχουν δύναμη, και με τέτοια λόγια μπορεί, χωρίς να το
καταλαβαίνεις, να φέρνεις εσύ ο ίδιος τον χωρισμό. Αν ήδη έχουν ειπωθεί τέτοιες
λέξεις ανάμεσά σας, σοφό θα είναι να τις αποκηρύξετε όσο πιο δυνατά γίνεται.
Είναι γεγονός ότι μη ευνοϊκές συνθήκες ή αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος
πολλές φορές παίζουν σπουδαίο ρόλο. Πολλές φορές το να ‘πρέπει’ να παντρευτείς
είναι μια κακή αρχή. Ή επίσης το να παντρεύεσαι πολύ νέος, το να παντρεύεσαι για να
φύγεις από το σπίτι των γονιών σου, ή για να φύγεις από μια σχέση ξεκινώντας μια
καινούρια. Όταν το κίνητρο για το γάμο είναι η μοναξιά, ο φόβος, τα χρήματα, η τιμή,
η ομορφιά, η συνήθεια, το ότι ‘ζούμε μαζί έτσι κι αλλιώς, ας παντρευτούμε λοιπόν’.
Το ‘δεν ταιριάζουμε’ είναι ψέμα. Όπως έχουμε πει, ο Θεός αγιάζει κάθε γάμο,
ακόμα και τους γάμους των κοσμικών. Γιατί; Επειδή ο γάμος ορίστηκε για τον
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άνθρωπο από τον Θεό. Και οι κοσμικοί έχουν παιδιά, επειδή ο Θεός όρισε η
ανθρωπότητα να κάνει καρπό και να αυξηθεί. Κάθε γέννηση είναι ένα θαύμα, και αν
σκεφτείς όλη την περιπλοκότητα του πράγματος, θα δεις ότι είναι τόσο θαυμαστό, σαν
να περπατάς στο φεγγάρι. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, ακόμα και θαύματα, και
σίγουρα μπορεί να φτιάξει έναν γάμο που δεν πάει καλά.
Τα κλειδιά σ’ αυτήν την περίπτωση είναι τα ίδια με αυτά που είχαμε πει στο πρώτο
κεφάλαιο: τιμιότητα και ταπείνωση. Τιμιότητα στην αναγνώριση των ψεμάτων και
στην καταστροφή τους. Ταπείνωση στο να ακούς τον Θεό και να ζητάς βοήθεια από
αξιόπιστους ανθρώπους. Το θέμα είναι να κάνεις τις σωστές επιλογές, να γυρνάς στην
αρχή, εκεί απ’ όπου ξεκίνησες, είτε ήταν μια καλή αρχή είτε ήταν κακή αρχή. Γύρνα
ξανά στο σημείο όπου το πράγμα άρχισε να πηγαίνει στραβά. Συζήτησέ το. Πες: θα το
φτιάξουμε μαζί. Ο Θεός μας έχει ενώσει για να είμαστε μαζί και για να είμαστε ένα
πανέμορφο ζευγάρι. Σας συμβουλεύω να μην πείτε απλώς: ‘θα ξαναπροσπαθήσουμε’.
Σας συμβουλεύω να έχετε περισσότερη αποφασιστικότητα.
Ζητήστε βοήθεια από ανθρώπους που θα σας στηρίξουν στην πρόθεσή σας αυτή να
ανανεώσετε το γάμο σας. Μερικές φορές ακούω ότι κάποιοι ‘πνευματικοί ηγέτες’
έφτασαν στο συμπέρασμα ότι ένα ζευγάρι δεν ταιριάζουν τελικά και ότι ο γάμος τους
δεν είναι δυνατόν να σωθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι η ενθάρρυνση και οι προσευχές
ανθρώπων που έχουν δυνατή πίστη και θετική στάση. Εμπιστεύσου ένα τέτοιο
πρόσωπο, για να μπορέσει να έρθει προς βοήθειά σου και να παλέψει για σένα.
Πήγαινε να βρεις τους κατάλληλους ηγέτες στην εκκλησία σου ή πήγαινε σε έναν
χριστιανό σύμβουλο γάμου. Πηγαίνετε σε ένα σεμινάριο γάμου μαζί, ή για μια
‘εβδομάδα ησυχίας και συλλογισμού’ μαζί. Δηλαδή, χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό μέσα
βοήθειας. Βιβλία, CD, DVD, κάθε τι που θα σας βοηθήσει στο δρόμο της
αποκατάστασης. Μην αφήσετε πέτρα που να μην την αναποδογυρίσετε, στην
προσπάθειά σας να επιτύχετε την ενότητα ανάμεσά σας.
Πρέπει να εννοήσετε ότι ο σύζυγος ή η σύζυγός σας είναι ένα μοναδικό πρόσωπο.
Από τα 6 δισεκατομμύρια κόσμο που υπάρχει πάνω στον πλανήτη εσείς συναντήσατε
αυτό το συγκεκριμένο μοναδικό πρόσωπο, που ένωσε τη ζωή του με τη δική σας
ολοκληρωτικά, για πάντα. Έτσι τώρα εσείς έχτε την ευθύνη για την ευτυχία κάποιου
άλλου. Ο καθένας έχει μόνο μία ζωή. μία φορά μόνο μπορείς να δώσεις τον εαυτό σου
πραγματικά. Αυτό το πρόσωπο έχει προσφέρει τη ζωή του ή της σε σένα. Τι ευθύνη
που είναι αυτό! Με κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα ήσουνα πιο ευτυχισμένος /
ευτυχισμένη, ακόμα κι αν υπήρχαν κάμποσοι άλλοι καλοί υποψήφιοι. Ο Θεός μας
δημιούργησε ευέλικτους, μας έκανε να είμαστε πολύ προσαρμοστικοί. Μπορούμε
λοιπόν να προσαρμοζόμαστε και ο Θεός είναι πάντα μαζί μας, κοντά μας, για να
βοηθήσει. Μπορεί να σας ενώσει και να σας κάνει να είσαστε ένα.
Θυμηθείτε το παράδειγμα του Θεού για την αγάπη. Ο Θεός σε αγαπάει. Σου δίνει
όλα όσα χρειάζεσαι πραγματικά, και ακόμα παραπάνω. Έχεις λοιπόν ήδη τόσα πολλά
να δώσεις!
Μετά από μια συνάθροιση μας πλησίασε ένα ζευγάρι που είχαν ένα τεράστιο
πρόβλημα στο γάμο τους. Όταν τους ρωτήσαμε τι πρόβλημα είχαν, και οι δύο μαζί
απάντησαν ‘δεν είμαστε ευτυχισμένοι μαζί’. Αυτό το ζευγάρι δεν είχαν καταλάβει ότι ο
γάμος δεν είναι για να γίνεις ευτυχισμένος αλλά για να κάνεις κάποιον άλλο
ευτυχισμένο. Και οι δυο τους βρήκαν μια μεγάλη έκπληξη να τους περιμένει εκείνη την
ημέρα.
Αν λοιπόν έτσι νοιώθετε κι εσείς, αλλάξτε τους σκοπούς σας. Όχι ‘πώς να γίνω πιο
ευτυχισμένος’ αλλά ‘πώς να κάνω τον άλλο πιο ευτυχισμένο’. Την ευχαρίστηση και τη
χαρά την νοιώθεις πιο πολύ όταν την δίνεις.
Γενική κατάρρευση
Αυτή είναι η χειρότερη φάση στα προβλήματα του γάμου: κατεπείγον! Η
κατάσταση έχει γίνει τόσο άσχημη που ο ένας δεν αντέχει πια να βρίσκεται μαζί με τον
άλλον. Έχουμε ήδη αναφέρει τις αμαρτίες που φέρνουν την καταστροφή στον γάμο: ο
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εγωισμός, η περηφάνια, το να πιστεύεις στα ψέματα. Πολλές φορές, πριν ή μετά το
γάμο, έχει εμφανιστεί και μια άλλη αμαρτία. Συνήθως έχει να κάνει με την
ανηθικότητα, όπως μοιχεία, ανταλλαγή συντρόφων, παρακολούθηση πορνογραφικών
ταινιών ή εντύπων, ομοφυλοφιλία, έκτρωση. Αμαρτίες που διαπράχθηκαν πριν το γάμο
και δεν τις έχουμε εξομολογηθεί επίσης έχουν μια επίδραση αρνητική για το γάμο.
Ωστόσο η γενική κατάρρευση συνήθως οφείλεται σε μια πολύ μεγάλη ‘εποχή
παγετώνα’ στη σχέση. Όταν κανείς απ’ τους δυο δεν κάνει μια επένδυση στο γάμο για
μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε οι σύζυγοι απομακρύνονται ο ένας απ’ τον άλλο και ο
γάμος αρχίζει να πνέει τα λοίσθια. Η παραμέληση είναι κι αυτή αμαρτία.
Όταν δεν διακόπτεις αυτές τις αμαρτίες, παραμένεις δεμένος με αυτές και εντελώς
εγωκεντρικός. Η ανυπακοή στο Θεό είναι ανάλογη με τη μαγεία (Α΄ Σαμουήλ 15:23) και
θα φέρει κατάρα επάνω στο γάμο σου. Η συμπεριφορά σου και τα συνειδητά ή
ασυνείδητα αισθήματα ενοχής που αυτή σου προκάλεσε, σε κάνουν να χάνεις την
ελευθερία σου. Γι’ αυτό το λόγο δεν είσαι πια ελεύθερος να αγαπήσεις όπως ο Θεός
θέλει να αγαπάς. Όσο δεν περπατάς στο φως, δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχεις
αληθινή και πλήρη ένωση και συντροφικότητα. Βλ. Α΄ Ιωάννου 1:7.
Θεραπεία
Σε όλες τις φάσεις των προβλημάτων του γάμου που αναφέραμε, η αμαρτία είναι
εκεί, είναι παρούσα. Μάλιστα στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν προβλήματα γάμου,
υπάρχουν προβλήματα αμαρτίας.
Αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το πρόβλημα της αμαρτίας. Διώξτε το
ψέμα και ομολογήστε την αλήθεια.
Διώξτε την περηφάνια, διώξτε τις αμαρτίες, αλλάξτε τη συμπεριφορά σας. Μην
κάθεστε και ρίχνετε το φταίξιμο στο σατανά και δεν κάνετε τίποτα, και μην τα ρίχνετε
όλα σε έναν αποδιοπομπαίο τράγο και τον αμολάτε στην έρημο για να μπορέσετε να
συμφιλιωθείτε (Λευιτικό 16:10). Είναι δική σας η ευθύνη, αλλά χρειάζεται θάρρος για
να κάνετε το πρώτο βήμα.
Χριστιανοί που έχουν καταλήξει σ’ αυτή τη φάση στο γάμο τους, αισθάνονται σα να
ζουν σ’ ένα κλουβί. Τους είναι αδύνατο να συνεχίσουν να ζουν μαζί, κι όμως υπάρχει
κι αυτό το εδάφιο που λέει ‘η ύπανδρος γυνή είναι δεδεμένη διά του νόμου με τον
άνδρα ζώντα’ (Ρωμ. 7:2, βλ. επ. Α΄ Κορ. 7:39) που βουίζει συνεχώς μέσα στ’ αυτιά
τους. Μόνο ένας τρόπος σύμφωνος με την Αγία Γραφή υπάρχει για να μπορέσουν να
βγουν απ’ αυτό το κλουβί, ο εξής: να αλλάξουν οι λόγοι για τους οποίους μένετε μαζί.
Από το για να υπακούω το νόμο πρέπει να γίνει μια εθελούσια απόφαση.
Τι βήματα πρέπει να γίνουν;
 Ξανα-επιλέξτε τον άλλον. Αποφασίστε να τον αγαπάτε. Με μια απόφαση της
θέλησής σας. Είναι τόσο απλό; Ναι, ο Θεός μπορεί να δυναμώσει τη θέλησή σας,
κοιτάξτε στην Φιλιπ. 2:13: ‘επειδή, ο Θεός είναι που ενεργεί μέσα σας και το να θέλετε
και το να ενεργείτε, κατά την ευδοκία του [Σ.τ.Μ.: κατά το λυτρωτικό Του σχέδιο,
κατά την καλή Του βούληση]’. Πρόκειται επίσης για ένα άλμα πίστης. Μήπως δεν έχεις
πολλή πίστη; Τότε να κάνεις σαν τον πατέρα του παιδιού που είπε: ‘Πιστεύω, Κύριε·
βοήθα με στην απιστία μου’ (Μάρκος 9:24). Εσύ είσαι έντιμος; Είσαι ειλικρινής; Αυτό
έχει σημασία. Είναι δική σου η ευθύνη, όχι του άλλου. ΔΙΚΗ ΣΟΥ. Πάρε την απόφαση
να αγαπάς. Η αγάπη δεν είναι ένα αίσθημα. είναι μια επιλογή, μια απόφαση.
Όλη μας η ζωή είναι αποφάσεις κι επιλογές. Αν επιλέξεις να τραβήξεις το δρόμο
που σου προσφέρει ο Θεός, διαλέγεις τη ζωή και όχι το θάνατο, διαλέγεις την ευλογία
και όχι την κατάρα, τόσο για το δικό σου μέλλον όσο και για τους απογόνους σου,
όπως ακριβώς υπόσχεται στο Δευτερονόμιο 30:19-20.
 Ζήτα συγχώρηση. Φέρε το όλο ζήτημα στον σταυρό. Εξομολογήσου τα φταιξίματά
σου στον Θεό και στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου και ζήτησε συγχώρηση. Αν έχεις
κάποια αδυναμία σε κάποιον τομέα, εξομολογήσου την. Τίποτα δεν είναι αδιόρθωτο,
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ακόμα και ο ληστής και φονιάς, επάνω στο σταυρό έλαβε έλεος. Η χάρη του Θεού είναι
μεγαλύτερη απ’ ό, τι μπορείς να φανταστείς. Ζήτησε απ’ τον Θεό συγχώρηση και τη
δύναμη να συνεχίσεις.
Ακόμα μια φορά λοιπόν: το να ζητάς και να δίνεις συγχώρηση είναι ζωτικής
σημασίας. Με το να ζητάς συγχώρηση από τον Θεό και ο ένας απ’ τον άλλο, σπας την
κατάρα από πάνω από τον γάμο σου. Μετά απ’ αυτό, χρειάζεται ποιμαντική βοήθεια
και συζητήσεις.
Δείξτε ότι λυπάστε που πληγώσατε τον άλλον. Συγχωρήστε ο ένας τον άλλον, ό, τι
κι αν έχει γίνει. Μερικές φορές αυτό δεν είναι δυνατό με μιας, και μερικές φορές
χρειάζεται χρόνος για να επεξεργαστεί κανείς όλα όσα έγιναν. Ενδεχομένως χρειάζεται
μια περίοδος κατά την οποία να εξελιχτεί ο θυμός και η θλίψη. Ο Θεός μας τα έχει
δώσει αυτά τα συναισθήματα, και γι’ αυτό δεν χρειάζεται να νοιώθετε ντροπή γι’ αυτές
τις αντιδράσεις, όταν σας έχει γίνει μια μεγάλη αδικία. Το να έχεις έντονα
συναισθήματα, θυμό, θλίψη, ζήλια κτλ, όλα αυτά είναι ειλικρινείς και φυσιολογικές
αντιδράσεις, αλλά αν διαλέξεις να συγχωρήσεις, τότε με τον καιρό, η καρδιά που
συγχωράει θα θεραπευτεί. Το να δίνεις συγχώρηση είναι τόσο σημαντικό όσο και το να
τη ζητάς.
Μπορεί η συνθήκη [του γάμου] να έχει πληγεί, αλλά δεν σπάει εύκολα. Και όταν
κάποιος έχει πληγωθεί (τόσο αυτός που αμάρτησε όσο και αυτός που υπέστη την
αμαρτία του άλλου), μετά η ενότητα μπορεί πάλι να αποκατασταθεί.
Η εξομολόγηση κάποιας κακής πράξης μπορεί να φέρει πόνο και δράμα, όπως στην
περίπτωση της μοιχείας. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ότι ο άλλος δεν θα μπορεί να
διαχειριστεί αυτήν την πληροφορία. Ο ‘ένοχος’ θα χρειαστεί μεγάλη σοφία για το πώς
θα το φανερώσει, σε ποια χρονική στιγμή και με ποια λόγια, αυτή τη βόμβα που
πρόκειται να ρίξει. Δεν υπάρχουν συνταγές για τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει εγγύηση
ότι αυτό θα είναι και το τέλος των προβλημάτων. Αλλά ο μόνος δρόμος που μπορεί να
πάρει κανείς είναι ο Βιβλικός δρόμος της εξομολόγησης της αμαρτίας.
Το άνοιγμα και η εξομολόγηση έχει κι αυτή τα όριά της. Όταν εξομολογείσαι κάποιο
μεγάλο κακό, μπορείς να περιοριστείς στη φύση και στην έκταση αυτού που έχει γίνει.
Δεν χρειάζεται να βασανίζεις το αθώο ταίρι σου εκθέτοντας λεπτομέρειες. Άλλο είναι
να το βγάλεις από μέσα σου κι άλλο να το φορτώσεις σε κάποιον άλλο, με όλες τις
περιττές και δυσάρεστες λεπτομέρειες.
 Αποκαταστήστε την επικοινωνία: ρηματική, πνευματική και φυσική. Μιλήστε,
προσευχηθείτε και, όσο γίνεται πιο σύντομα, κάντε έρωτα. Θα σας ‘απελευθερώσει’.
Υπηρετήστε τον άλλο σε όλα. Επανορθώστε το κακό. Είναι σημαντικό να μιλάτε οι δυο
σας πολύ. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε μαζί να διαπραγματευτείτε τον πόνο.
Όταν προσεύχεστε μαζί, αυτό σας κάνει πιο ανοιχτούς κι ευάλωτους τον έναν με
τον άλλον, κι αυτό δημιουργεί ένα κατάλληλο κλίμα για οικειότητα και εγγύτητα στη
σχέση. Πάνω απ’ όλα, η προσευχή είναι καλή για τη σχέση γιατί ο Θεός απαντάει
προσευχές.
Η φυσική επαφή είναι σημαντική. Ανανεώνει την ένωσή σας. Ωστόσο πολλές φορές
αυτό θα πρέπει να περιμένει μέχρι οι άλλες πλευρές της σχέσης να μπορέσουν να
αποκατασταθούν.
 Ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε την υποστήριξη του ποιμένα σας. Στην περίπτωση
μεγάλου προβλήματος στο οποίο δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση από μόνοι σας, είναι
σοφό να ‘ανοίξετε’ την όλη υπόθεση και τον γάμο σας και να τον εκθέσετε μπροστά σε
ένα έμπιστο και αξιόπιστο πρόσωπο και να ζητήσετε προσευχή και συμβουλή. Είναι
προτιμότερο να αναζητήσετε βοήθεια μέσα στα πλαίσια της εκκλησίας σας εάν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα, ή από έναν κατάλληλο επαγγελματία.
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Άλλα αίτια προβλημάτων στο γάμο.
Υπάρχουν και προβλήματα που έχουν άλλα, εξωτερικά αίτια, καταστάσεις για τις
οποίες κανένας από τους δύο δεν είναι ένοχος. Μερικά παραδείγματα:
Κάποιος έχει διαπράξει κάποια αμαρτία εναντίον σας (κάτι στο παρελθόν που σας
έχει προκαλέσει κάποια ζημιά). Οι προσωπικές περιστάσεις όπως οικονομικά
προβλήματα, ασθένεια, θάνατος αγαπημένου προσώπου, απώλεια εργασίας κτλ. Και
πάλι: ζητήστε βοήθεια! Μην κάθεστε σιωπηλοί και υποφέρετε κρυφά. Όσο πιο γρήγορα
αντιμετωπίσετε αυτό που συμβαίνει, τόσο λιγότερη θα είναι η ζημιά που θα σας κάνει,
σε σας και στα παιδιά σας. Όσο πιο πολύ περιμένετε και αφήνετε το χρόνο να περνάει,
τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επανέλθετε μετά. Μην ξεχνάτε ότι η πίεση και η ένταση
(το στρες) δεν κάνει κακό μόνο στο γάμο σας αλλά και στο σώμα σας, με συνέπειες
όπως υψηλή πίεση, προβλήματα στην καρδιά και άλλα προβλήματα.

