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Περιεχόμενα Πρόλόγός 

Σκούρα τα πράγματα;

Η φίλη σου στο σχολείο έχει έναν φίλο 
και μένει σχεδόν μόνιμα μαζί του. Ο 
πατέρας του συμφοιτητή σου χώρισε 
από τη γυναίκα του και συζεί 
πλέον με έναν άλλο άνδρα. 
Ο νεαρός στη σειρά μπροστά 
σου βλέπει βίντεο σεξουαλικού 
περιεχομένου κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. Μια πιστή φίλη 
στην εκκλησία ερωτεύτηκε έναν 
άπιστο νεαρό άνδρα, τον οποίο 
θέλει οπωσδήποτε να παντρευ-
τεί. Ένας νεαρός από τον όμιλο 
νέων στέλνει μέσω WhatsApp 
διφορούμενα μηνύματα στις κο-
πέλες. Μια καλή φίλη διέλυσε τον 
αρραβώνα της και δεν θέλει ν' 
ακούσει περί αγάπης και γάμου. Στη 
μέση βρίσκεσαι εσύ ... με την πίστη 
σου στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού, 
με τις επιθυμίες και τους πόθους σου, 
με την ανησυχία σου για λανθασμέ-
νες αποφάσεις, με τις απογοητεύσεις 
σου για τον εαυτό σου ή για κάποιον 
άλλο. Υπάρχει αιτία ν' απογοητευτείς 

ή να τα παρατήσεις; Υπάρχει αιτία 
να πεις «όχι» σ' έναν ενεργό πιστό 
βίο σε άγαμη κατάσταση; «Όχι» στον 
αρραβώνα ή το γάμο;

Πες «ναι»! 

Πες «ναι»! Για την πιστή τήρηση του 
Λόγου του Θεού, ο οποίος θέλει να 
σε κατευθύνει και να σε προσανατο-
λίσει επίσης στο θέμα «Αγάπη, φιλία, 
γάμος». Επίσης για μια πρακτική, η 
οποία προσανατολίζεται σ' αυτές 
τις κατευθυντήριες γραμμές. Γι' αυτό 
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Πρόλόγός For Girls only

συντάξαμε αυτό το βιβλιαράκι: ως κί-
νητρο σκέψης, ως εναλλακτική για τη 
σκούρα πραγματικότητα γύρω σου, 
ως εμψύχωση για σένα και όλους 
όσοι θέλουν ν' ακολουθούν τον Κύ-
ριό τους. Η εφαρμογή αυτών των 
συμβουλών ίσως κοστίζει στέρηση 
ή επιφέρει περιφρονητικά βλέμματα 
στο περιβάλλον σου, ίσως και από 
χριστιανούς γύρω σου. Η ευλογία του 
Κυρίου όμως αντισταθμίζει κάθε αι-
σθητό μειονέκτημα και οδηγεί σε ευ-
λογία αντί ατυχίας, σε χαρά αντί λύ-
πης. Ειδικά όταν πρόκειται για αγάπη 
(ή στέρηση αγάπης). Η αγάπη μπορεί 
πραγματικά να εξελιχθεί σε μια περι-
πέτεια, μια χαρούμενη ευτυχισμένη 
περιπέτεια μαζί με τον Κύριο Ιησού. Ή 
σε μια καταστροφική περιπέτεια χω-
ρίς happy end. Γι' αυτό: Εμπιστεύσου 
τον Κύριό σου, ο Οποίος δεν θα σε 
αφήσει ποτέ μόνο σου σ' αυτόν τον 
τομέα της ζωής σου!

Όλα με τη σειρά τους!

Ίσως είσαι ανύπαντρος, όπως πολλοί 
άλλοι αναγνώστες. Τότε θα σ' ενδια-

φέρουν σίγουρα ιδιαίτερα τα άρθρα 
για τις συναναστροφές μεταξύ νεα-
ρών ανδρών και νεαρών γυναικών, 
για την αγάπη και τη σεξουαλικότη-
τα. Θεωρείς ακραία τα λεγόμενα αυτά; 
Ναι ίσως, αλλά είναι προς βοήθεια και 
ευλογία. Εξέτασέ τα βάσει του Λόγου 
του Θεού. Ίσως έχεις ερωτήσεις μπρο-
στά σου: να παντρευτώ άραγε; Εάν 
ναι, ποιον, πότε και πώς; Τότε διάβασε 
με ηρεμία τα άρθρα για την επιλογή 
του συζύγου, για τον αρραβώνα και 
για την άγαμη κατάσταση. Επίσης το 
άρθρο για το γάμο, το οποίο ίσως δεν 
σε αφορά (ακόμη)..

Ακολουθεί συνέχεια!

Οι ερωτήσεις ή οι συλλογισμοί για το 
θέμα του παρόντος ίσως δεν έχουν 
απαντηθεί ακόμη. Γι' αυτό: Συνέχισε 
και βρες ενδιαφέροντα βιβλία. Εμβά-
θυνε σε καλά βιβλία – για τη δική 
σου ευλογία! Εξέτασε καλά την Αγία 
Γραφή, τον Λόγο του Θεού!

Ευχόμαστε απόλαυση και εσωτερικό 
όφελος κατά την ανάγνωση!

Μια ιδιαίτερη πρόκληση

Σίγουρα είναι κάτι εντυπωσιακό για 
μια κοπέλα ν' ανακαλύπτει, ότι ελ-
κύει το άλλο φύλο. Τότε είναι μεγά-
λη η πρόκληση να «παίξει» μ' αυτό. 
Αδέσμευτα, απλώς για την αυτοπε-
ποίθηση, απλά δοκιμαστικά. Κι όταν 
την «πατήσει» ο νεαρός άνδρας και 
το πάρει στα σοβαρά, τον αφήνεις 
να πέσει, τουλάχιστον τον αφήνεις 
να έχει αγωνία. «Δεν το εννοούσα 
έτσι». Επίτρεψέ μου να μιλήσω ανοι-
κτά: Εάν δεν το εννοούσες έτσι, τότε 
μην κάνεις σαν να το εννοούσες. Με 
τον τρόπο αυτό φορτώνεσαι ενοχή.

Το πράγμα ξεκινάει με τα μάτια. Ο 
Σολομώντας λέει για τη μέλλουσα 
νύφη του: «Πλήγωσες την καρδιά 
μου με ένα από τα μάτια σου» (Ασμ. 

4:9). Μια μέλλουσα νύφη επιτρέπεται 
να το κάνει. Μέχρι τότε όμως ισχύει: 
αυτοπειθαρχία. Έτσι όπως έκανε δια-
θήκη με τα μάτια του ο Ιώβ (Ιώβ 31:1), 
έτσι πρέπει και μια κοπέλα να γνω-
ρίζει την επίδραση των ματιών, των 

For Girls only
Η εφηβική ηλικία είναι μια όμορφη περίοδος, κατά 
καιρούς όμως είναι αρκετά δύσκολη. Είναι η περίοδος, 
όπου παίρνονται οι αποφάσεις για το μέλλον. Είναι η 
περίοδος, όταν αποφασίζεις με δική σου ευθύνη. Πάρε 
στα σοβαρά αυτή την ελευθερία αποφάσεων και μην 
επιτρέψεις ν' αντικατασταθεί με όσα κάνουν οι άλλοι ή με 
όσα είναι «in». Οι ακόλουθοι του Κυρίου Ιησού πρέπει να 
έχουν το θάρρος να αντισταθούν συνειδητά στο ρεύμα.
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 o Ο Θεός γνωρίζει και βλέπει τη βα-
θιά ανάγκη του ανθρώπου, τον 
οποίο Εκείνος έπλασε.

 o Ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία 
και οδηγεί την Εύα στον Αδάμ.

 o Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα ποιος 
ταιριάζει σε ποιον («όμοιον μ' αυ-
τόν»).

Εάν κατανοήσουμε καλά τις σκέψεις 
του Θεού για μας, τότε μπορούμε να 
ηρεμίσουμε. Τότε μπορούμε ν' ανα-
μένουμε την καθοδήγηση του Θεού 
και Τον εμπιστευόμαστε. Τελικώς εί-
ναι υπόθεση του Θεού να συνενώσει 
όσους προόρισε τον έναν για τον 
άλλο. Δεν χρειάζεται να γίνεις «ενερ-
γή», γιατί φοβάσαι «μη μείνεις στο 
ράφι» ή πως θα σε προλάβουν οι 
φίλες σου. Ένα πράγμα όμως μπορείς 
και οφείλεις να κάνεις: να παρακαλάς 

βλεμμάτων της και να προσεύχεται 
στον Κύριο να συμπεριφέρεται σω-
στά. Όχι μόνο με τα μάτια. Θα έπρε-
πε να γνωρίζεις, ότι οι άνδρες αντι-
δρούν έντονα σε σεξουαλικές έλξεις 
και συχνά αυτόματα χωρίς συνειδη-
τή απόφαση. Θα πρέπει να συνειδη-
τοποιήσεις, τί μηνύματα εκπέμπεις. 
Εάν δεν ντύνεσαι μόνο όμορφα και 
ελκυστικά, αλλά διεγερτικά και άσε-
μνα, αποτελείς ίσως αφορμή οι άν-
δρες να κάνουν ανήθικες σκέψεις (να 
μην μιλήσουμε για χειρότερα φαινό-
μενα). Περισσότερες από μια φορά 
παροτρύνονται στην Αγία Γραφή οι 
γυναίκες να ντύνονται σεμνά (Ά  Τιμ. 
2:9, Ά  Πετρ. 3:3-5).

Ο Θεός γνωρίζει τί λαχταράς

Αποτελεί απελευθέρωση για μια νεα-
ρή αδελφή όταν διακρίνει, ότι ο Θεός 
γνωρίζει ότι λαχταράει έναν σύζυγο 
και ότι δεν χρειάζεται με δική της 
πρωτοβουλία να «παλέψει» 
να βρει σύντροφο για τη ζωή. 
Μπορείς να υπολογίσεις στην 
καθοδήγηση του Θεού στη 
ζωή σου για το θέμα αυτό.

Στη Γένεση 2:18 λέει: «Και ο Κύ-
ριος ο Θεός είπε: Δεν είναι καλό 
ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα 
κάνω σ' αυτόν βοηθόν όμοιον 
μ' αυτόν». Απ' αυτό ξεκαθαρί-
ζεται:

τον Θεό να σε διευθύνει σ' αυτό το 
σημαντικό ερώτημα.

Αξιοποίησε τον καιρό και τα 
χαρίσματά σου για τον Κύριο!

Αποτελεί ο γάμος το μοναδικό σκο-
πό της ζωής; Για τις περισσότερες 
κοπέλες σίγουρα θα εμπεριέχεται 
το στοιχείο αυτό στο δρόμο και το 
θέλημα του Θεού. Ίσως ξεκαθαρίσει 
ο Κύριος σε μερικές να παραμείνουν 
ανύπαντρες, για να μπορέσουν να 
υπηρετήσουν καλύτερα τον Κύριο (Ά  
Κορινθίους 7:34). Μερικές κοπέλες και 
νεαρές γυναίκες ίσως δεν παντρεύο-
νται (ακόμα), όχι επειδή δεν έχει έρ-
θει, αλλά επειδή δεν έρθει ακόμη ο 
κατάλληλος σύζυγος. Για μια πιστή 
αδελφή είναι απαράδεκτη η αρχή 
«καλύτερα άπιστος παρά κανένας», 
γιατί είναι αντιβιβλική.

Μπορείς να πεις στον Κύριό σου όσες 
ερωτήσεις και όσα προβλήματα προ-
κύπτουν. Εάν ξέρεις, ότι ολόκληρη η 
ζωή σου είναι στα χέρια Του, τότε

 o Δεν χρειάζεται πανικόβλητος να 
παρακινηθείς σε λανθασμένες ή 
αμαρτωλές συμπεριφορές χωρίς 
πνευματικά κριτήρια.

 o Αντί αυτού μπορείς ν' αξιοποιήσεις 
τον καιρό και τα χαρίσματά σου 
για τον Κύριο και υπηρετώντας 
Εκείνον ν' αναμένεις την καθοδή-
γησή Του για τη ζωή σου.

Ο ευαγγελιστής Φίλιππος είχε τέσσε-
ρις ανύπαντρες θυγατέρες (μάλλον 
δεν ήταν πολύ νέες πλέον). Τί λέγεται 
γι' αυτές; Κάθονταν στο σπίτι περι-
μένοντας να παντρευτούν; Όχι, προ-
φήτευαν, δηλαδή υπηρετούσαν τον 
Κύριο με τα χαρίσματά τους (Πραξ. 
21:9).

Αυτός ο δρόμος είναι ανοικτός επί-
σης για σένα σήμερα. Για έναν πνευ-
ματικό αδελφό (μήπως δεν θέλεις να 
έχεις έναν πνευματικό σύζυγο;) θα 
είναι ελκυστική μια αδελφή η οποία 
ζει για τον Κύριο και μαζί Του, περισ-
σότερο από μια αδελφή η οποία με 
υπερβολική αυτοπροβολή τραβάει 
την προσοχή όλων επάνω της.
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For Boys only
Ο Θεός επιτρέπει ν' αντιμετωπίσουμε 
τις εντάσεις της αναπτυσσόμενης 
σεξουαλικότητας, για να ωριμάσουμε έτσι. 
Είναι ταιριαστό το εδάφιο από τους Θρήνους 
3:27: «Καλό είναι στον άνθρωπο να βαστάζει 
ζυγό στη νιότη του». Στη διαδικασία της 
ωρίμανσης εμπίπτει η αντιμετώπιση όλων των 
αντιξοοτήτων και εντάσεων.

Αυτοϊκανοποίηση: διέξοδος ή 
αμαρτία;

Η αυτοϊκανοποίηση είναι ένα μεγάλο 
πρόβλημα για τους νέους. Δεν θα το 
αρνηθεί κανένας. Πώς πρέπει κανείς 
να κρίνει αυτό το δεδομένο με βάση 
την Αγία Γραφή; Αποτελεί αμαρτία 
η αυτοϊκανοποίηση; Η ανωτέρω θε-
μελιώδης αρχή, ότι η σεξουαλικό-
τητα είναι ένα δώρο του Θεού για 
τον έγγαμο βίο, θα διευκολύνει στην 
εύρεση συμπεράσματος. Κάθε άλλη 
εφαρμογή είναι αντικανονική χρήση 
της σεξουαλικότητας.

Ποιες αιτίες οδηγούν νέους ανθρώ-
πους προς αυτό το πρόβλημα; Αφ' ενός 
είναι η εξωτερική διέγερση, η οποία 
προκαλείται χωρίς ίδιες πράξεις (βλέ-

ποντας ιδιαίτερα ελκυστικά ντυμένα 
άτομα του άλλου φύλου, επίσης μέσω 
διαφημίσεων κ.ά.). Είναι ένα πρόβλη-
μα των ημερών μας. Ζούμε σε μια 

εποχή δρα-
ματικού κα-
τα ιγ ισ μο ύ 
ε ρ ε θ ι σ μ ά -
των. Δεν ξε-
φεύγει ούτε 
ο χριστιανός. 
Πώς κρίνεται 
μια τέτοια 
περ ίπ τωσ η ; 
Θέλουμε να 
δούμε καθα-
ρά: μέχρι τη 

στιγμή της διέγερσης δεν μπορεί κα-
νείς να κάνει κάτι. Φυσικά θα πρέπει 
να ελέγχω τα βλέμματά μου, για να 
μην ενεργώ επιπόλαια. Εδώ όμως αρ-
χίζει ο δικός μου τομέας ευθύνης. Πώς 
αντιδρώ; Φθάνουμε έτσι στη βάση 
του προβλήματος της αυτοϊκανο-
ποίησης. Ικανοποιώ τη δική μου επι-
θυμία, η οποία διεγείρεται μέσα μου. 
Κατά βάση δεν είναι κάτι άλλο από το 
«εγώ» μου. Πρέπει ως χριστιανός λοι-
πόν να ικανοποιώ το «εγώ» μου; Βε-
βαίως όχι! Το Β΄ Τιμόθεον 3:2 μιλάει με 
μομφή για ιδιοτελείς ανθρώπους, και 
το Ρωμαίους 13:14 μας προειδοποιεί ν' 
αποφεύγουμε τη μέριμνα για τη σάρ-
κα για την εκπλήρωση των επιθυμιών 
της. Απ' αυτό προκύπτει φανερά, ότι 
η αυτοϊκανοποίηση είναι αμαρτία.

Το πρόβλημα κλιμακώνεται, όταν 
παραδίδεται κανείς ενεργά σ' αυτόν 
τον καταιγισμό ερεθισμάτων μέσω 
αντίστοιχων εντύπων, πορνογραφι-
κών εικόνων ή φαντασιώσεων για 
ορισμένες καταστάσεις. Επί πλέον η 
ενεργοποίηση της σεξουαλικής διέ-
γερσης οφείλεται στο ίδιο το άτο-
μο. Έτσι φανερώνεται, ότι αποτελεί 
αμαρτία μια αυτοϊκανοποίηση βα-
σισμένη σ' αυτά τα στοιχεία. Συνε-
πώς: Απόφυγε τέτοιες καταστάσεις 
και φαντασιώσεις! Πάρ' τα χέρια σου 
από τέτοια έντυπα ή ακόμη από πορ-
νογραφία. Πάντοτε θα έχεις ήττες.

Μια άλλη συχνή αιτία για το πρόβλη-
μα αυτό είναι η χαλαρότητα. Ήδη ο 
Δαβίδ (Β΄ Σαμ. 11) έπρεπε να περά-
σει την εμπειρία, ότι η χαλαρότητα 
κρύβει κινδύνους. Ο ίδιος οδηγήθηκε 
έτσι στην αμαρτία της μοιχείας με τη 
Βηθ-σαβεέ. Υπάρχει ο φόβος πως ο 
ελεύθερος χρόνος νέων ανθρώπων 
γίνεται εύκολος στόχος στα χέρια 
του διαβόλου, ώστε να μπορέσουν 
να δημιουργηθούν στις καρδιές ανή-
θικες, αμαρτωλές σκέψεις. Δεν είναι 
σύμπτωση, ότι ο σοφός Σολομώντας 
στο βιβλίο των Παροιμιών προειδο-
ποιεί από την οκνηρία.

Συναισθηματικές καταστάσεις (όπως 
απογοήτευση, μοναξιά) μπορούν να 
είναι επίσης αιτίες για την αυτοϊκα-
νοποίηση. Μια τέτοια συμπεριφορά 

Η αυτοκυριαρχία αρχίζει από τα 
μάτια. Ο Ιώβ έκανε συνθήκη με τα 
μάτια του, να μην βάλει στο στοχα-
σμό του κάποια κοπέλα (Ιωβ 31:1). 
Στη «σεξουαλικοποιημένη» κοινωνία 
μας αυτό σίγουρα δεν είναι εύκολο 
και απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη. 
Κανένας άνδρας δεν έχει μέσα του 
αυτή τη δύναμη – ούτε καν ένας 
μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας. Θα 
έχουμε νίκες μόνον όταν στηριζόμα-
στε πλήρως στον Κύριό μας. Αξίζει ο 
κόπος. Πρέπει να μάθουμε αυτή την 
αυτοκυριαρχία. Αυτό απαιτεί χρόνο 
και δύναμη. Τελικά χρειάζεσαι ολό-
κληρη την εφηβεία ή ακόμη περισ-
σότερο χρόνο. Δεν θα πρέπει σ' αυτή 
τη διαδικασία εκμάθησης να πάρεις 
την «παράκαμψη» της αυτοϊκανο-
ποίησης.
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επίσης δεν είναι βιβλική. Το Φιλιππη-
σίους 4:6 μας λέει να μη μεριμνάμε 
για τίποτα, αλλά να προσευχόμαστε. 
Αναμφίβολα το δεύτερο είναι η καλύ-
τερη λύση προβλημάτων, γιατί είναι 
μια θεία λύση. Ειδικά επειδή συμπονώ 
τον εαυτό μου κατά την αυτοϊκανο-
ποίηση, φέρνω στο επίκεντρο πάλι το 
«εγώ» μου, όχι τον Χριστό.

Αφού ξεκαθαρίστηκε, ότι έχουμε να 
κάνουμε μ' ένα πρόβλημα το οποίο 
είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού, 
ενδέχεται αρκετοί νέοι να διερωτώ-
νται, πώς να το αντιμετωπίσουν; Δεν 
υπάρχει κάποια «μαγική συνταγή», 
αλλά η Αγία Γραφή δίνει εδώ επίσης 
αρκετά βοηθήματα:

 o Παροιμίες 4:23: «Με κάθε φύλαξη 
φύλαγε την καρδιά σου. Επειδή, 
απ' αυτή προέρχονται οι εκβάσεις 
της ζωής». Όταν στην καρδιά σου 
(εξ αιτίας σεξουαλικής διέγερσης) 
ανέρχονται αντίθετες σκέψεις: 
ομολόγησε και καταδίκασε άμε-
σα, διαφορετικά ακολουθεί άμεσα 
η πράξη. Πάρε την Εύα ως προει-
δοποιητικό παράδειγμα. Είδε ότι ο 
καρπός ήταν καλός, και πήρε. Όταν 
το βλέπεις, μίλα απευθείας με τον 
Κύριό σου, και τότε θα παραμείνεις 
καθαρός. Παρατήρησε με κριτικό 
βλέμμα την καρδιά σου: μπορεί εύ-
κολα να σε παραπλανήσει και η 
ζημιά συνήθως είναι τεράστια.

 o Φεύγε! Όπως έφυγε ο Ιωσήφ από 
τη γυναίκα του Πετεφρή, έτσι βο-
ηθάει συχνά μόνο η φυγή. Άλλοτε 
γεωγραφικά, πάντοτε όμως στις 
σκέψεις και στην καρδιά σου. Μην 
πάρεις ποτέ επιπόλαια τα πράγμα-
τα αυτά, διαφορετικά θα πέσεις.

 o Ιακώβου 1:13-15: επιθυμία – αμαρ-
τία – θάνατος. Ξεκαθαρίζεται: Η 
επιθυμία δεν είναι αμαρτία. Η επι-
θυμία όμως οδηγεί στην αμαρτία. 
Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, όταν 
καθίσει ένα πουλί στο κεφάλι σου. 
Εάν όμως κατασκευάσει εκεί τη φω-
λιά του, φέρεις εσύ την ευθύνη. Εάν 
δεν εκδιώκεις λανθασμένες και πο-
νηρές σκέψεις, τότε θ' αμαρτήσεις.

Πρόταση λύσης

Όταν πλέον η αυτοϊκανοποίηση έχει 
γίνει μανία, πώς μπορώ ν' απελευθε-
ρωθώ; Αρχικά με ομολογία. Μάλιστα 
σε νηφάλια κατάσταση. Έτσι δείχνω 
στον Κύριο, ότι αναγνωρίζω πως 
δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνος 
μου μ' αυτό το πρόβλημα. Πρακτι-
κά βιώνω, ότι η σάρκα μου, η παλιά 
φύση, δεν μπορεί να κάνει τίποτε 
άλλο παρά ν' αμαρτάνει (Ρωμ. 7:25). 
Ταυτόχρονα διακρίνω, ότι ως πιστός 
δεν βρίσκομαι πλέον υπό την εξουσία 
της αμαρτίας (Ρωμ. 8:2). Μπορώ ν' 
αμαρτήσω ακόμη, αλλά δεν μου επι-
βάλλεται πλέον, διότι κατέχω το Άγιο 

Πνεύμα (Ρωμ. 8:9). Επιφέρει μέσα μου 
ευσέβεια, δηλαδή χαίρομαι να αρέσω 
στον Θεό.

 
Όταν έρθει η επιθυμία, το ερέθισμα: 
μπορώ πλέον να έχω κατά νου, ότι 
δεν μου επιβάλλεται πλέον να το 
κάνω, ενώ παλαιότερα δεν μπορού-
σα να κάνω διαφορετικά. Ο Θεός θέ-
λει μάλιστα να είμαι ειδικά τώρα ευ-
άρεστος σ' Αυτόν. Ζητάω απ' Αυτόν 
βοήθεια και χάρη: δεν υποχρεώνομαι 
πλέον να υποκύψω στη μανία. Δεν 
ζω πλέον κατά την αρχή της σάρκας, 
αλλά αναστέλλω τη δράση του σώ-
ματος (Ρωμ. 8:13) και θα διακρίνω, θα 
νιώσω και θα εκτυλίξω κυριολεκτικά 
μέσα μου τη νέα ζωή. Τότε θα γονατί-
σω και θα ευχαριστήσω τον Θεό, ότι 
μου χορήγησε βοήθεια και δύναμη ν' 
αντισταθώ στο πονηρό και να πρά-
ξω το αγαθό.

Θέλουμε να παραμείνουμε σε λογι-
κά πλαίσια: δεν θα είμαστε πάντοτε 

νικητές. Μπορούμε όμως πάντοτε 
να στρεφόμαστε στον Κύριο, για να 

μας βοηθάει Εκείνος. Θα πάρου-
με επίσης «προληπτικά μέτρα». 
Θα μένουμε μακριά από επικίν-
δυνα μέρη. Δεν θ' αγοράζουμε ή 
θα διαβάζουμε ανήθικα έντυπα, 
ούτε καν θα τα πλησιάζουμε. Σε 
στιγμές μοναξιάς θ' αναζητάμε 
την παρέα των γονέων μας ή 
άλλων πιστών. Τελικώς θα προ-
σευχόμαστε πάντοτε για προ-
στασία από την αυτοϊκανοποί-
ηση. Εάν το κάνουμε και εάν 

χρειαστεί να διαφύγουμε, ο Κύριος 
μας βοηθάει. Ας συλλογιζόμαστε, ότι 
το σώμα μας είναι ναός του Αγίου 
Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα 
μας (Ά  Κορ. 6:19). Αυτό δίνει μια αξία 
στο σώμα μας, την οποία δεν θέ-
λουμε να καταστρέψουμε με κακές 
πράξεις. Έχουμε έναν Κύριο στον ου-
ρανό, ο Οποίος μεσιτεύει για μας και 
στον Οποίο μπορούμε να ερχόμαστε 
πάντοτε. Εκείνος είναι πάντοτε πα-
ρών για Σένα! Γι' αυτό ας προσευχό-
μαστε σ' Αυτόν, για να λάβουμε τότε 
βοήθεια.

Μετά από κάθε πτώση μπορείς να 
σηκωθείς πάλι και να κάνεις μια νέα 
αρχή. Αυτός ο χρόνος αυτοκυριαρχί-
ας και αναμονής συμπεριλαμβάνεται 
στην προετοιμασία, ώστε η σεξουα-
λικότητά σου να είναι δώρο προς την 
(μελλοντική) σύντροφο.
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 o Ο Βοόζ δίνει στη Ρουθ την οδη-
γία να παραμείνει με τις γυναίκες. 
Διατάζει τους υπηρέτες να συμπε-
ριφέρονται σωστά απέναντι στη 
Ρουθ (Ρουθ 2:8.9).

 o Ο Παύλος δεν αφήνει στην τύχη τη 
στάση του νεαρού Τιμόθεου απέ-
ναντι στις μάλλον συνομήλικες νε-
αρές γυναίκες, αλλά προτρέπει να 
υπάρχει καθαρότητα (Ά  Τιμ. 5:2).

Νομίζεις πως η Αγία Γραφή θέλει να 
σου «χαλάσει το παιχνίδι»; Μήπως 
δεν ζούμε σε μια άλλη εποχή; Οι εντο-
λές του αιωνίου Θεού είναι πάντοτε 
επίκαιρες και δόθηκαν για την προ-
στασία μας. Εκείνος θέλει τα πλάσμα-
τά Του να είναι καλά. Εάν ξεφεύγουμε 
από το σχέδιο του, βλάπτουμε τους 
εαυτούς μας και άλλους.

Οι γυναίκες είναι διαφορετικές, οι 
άνδρες επίσης!

Είναι αρκετά γνωστό, ότι άνδρας και 
γυναίκα δεν διαφέρουν μόνο σωμα-
τικά, αλλά επίσης στον τρόπο σκέψης 
και στα αισθήματα. Ο Θεός έπλασε 
τον άνθρωπο άρρεν και θήλυ, καθέ-
να με μοναδικά χαρακτηριστικά (Γεν. 
1:27). Εδώ μερικά σχετικά παραδείγ-
ματα:

 o Οι άνδρες σκέφτονται και νιώθουν 
περισσότερο τμηματικά. Αντιλαμ-

Φιλία – προσοχή στα κριτήρια

Μια φιλία λοιπόν είναι μια σχέση, 
στην οποία μοιραζόμαστε ανησυχί-
ες, φόβους, χαρές, εμπειρίες (δηλαδή 
κατά το πνεύμα και την ψυχή). Αυτό 
απεικονίζεται καθαρά στη φιλία με-
ταξύ Δαβίδ και Ιωνάθαν. Διάβασε Ά  
Σαμουήλ 18:1 και Β΄ Σαμουήλ 1:26. Με 
ποιον όμως μπορεί να υπάρξει φιλία;

Για να βρούμε απάντηση δεν προ-
σανατολιζόμαστε σε γνώμες ανθρώ-
πων, συνήθειες του περιβάλλοντος 
ή ακόμη δημοσκοπήσεις. Βοήθεια θα 
λάβουμε μόνο από τις οδηγίες του 
Δημιουργού μας. Στην Αγία Γραφή 
βρίσκουμε θεμελιώδεις και γενικές 
υποδείξεις:

 o Αληθινές φιλίες είναι δυνατές απο-
κλειστικά ανάμεσα σε πιστούς (Β΄ 
Κορ. 6:14.15).

 o Στην Αγία Γραφή δεν βρίσκουμε 
παραδείγματα φιλίας ανδρών και 
γυναικών εκτός του γάμου. Όταν 
ο Θεός έφερε την Εύα στον Αδάμ, 
του την έδωσε ως σύζυγο, ως βο-
ηθό, ως «φίλη».

 o Η αντίδραση των μαθητών στο 
κατά Ιωάννη 4:27 ξεκαθαρίζει, ότι 
ήταν (είναι) ασυνήθιστο να μιλά-
ει ένας άνδρας μόνος του με μια 
γυναίκα.

Φιλία 
μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και μιας 
νεαρής γυναίκας
Φιλίες, Γνωριμίες, Αποστάσεις: τί λέει η Αγία Γραφή για 
τη συναναστροφή (νεαρών) ανδρών και γυναικών;

Φιλία είναι μια σχέση μεταξύ αν-
θρώπων με αμοιβαία έλξη, η οποία 
χαρακτηρίζεται από συμπάθεια και 
εμπιστοσύνη. Τί λέει η Αγία Γραφή; 
«Σε κάθε καιρό αγαπάει ο φίλος, και 

ο αδελφός γεννιέται για καιρό ανά-
γκης.» (Παρ. 17:17). Πώς έχουν τα 
πράγματα από την οπτική της Αγίας 
Γραφής σχετικά με φιλίες (νεαρών) 
ατόμων του άλλου φύλου;
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βάνονται μεμονωμένα θέματα 
ξεχωριστά και μπορούν να επικε-
ντρωθούν αποκλειστικά σ' αυτά. 
Μπορούν να παραβλέψουν σε με-
γάλο βαθμό επίσης το περιβάλλον. 
Αυτό εξηγεί, γιατί οι άνδρες συχνά 
αρκούνται σε λιγότερα λόγια και 
προσανατολίζονται περισσότερο 
με πραγματιστικό τρόπο.

 o Η γυναίκα αντιλαμβάνεται το πε-
ριβάλλον της περισσότερο ολι-
κά. Συνδυάζει μ' ένα θέμα πολλά 
πράγματα, ειδικά αισθήματα. Γι' 
αυτό η γυναίκα συχνά χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο και λόγια, για 
να εξηγήσει κάτι.

 o Ο κόσμος αισθημάτων του άνδρα 
επηρεάζεται έντονα απ' όσα βλέ-
πει. Ο άνδρας βρίσκεται έτσι σε 
κίνδυνο να βλέπει περισσότερο το 
σώμα της γυναίκας παρά την προ-
σωπικότητά της. Διάβασε Ιώβ 31:1 
και κατά Ματθαίο 5:28.

 o Ο κόσμος αισθημάτων της γυναί-
κας επηρεάζεται έντονα απ' όσα 
ακούει ή διαβάζει. Με λόγια ή μη-
νύματα η γυναίκα λαμβάνει πολύ 
εντονότερα σημεία απ' ό,τι συνει-
δητοποιούν οι άνδρες.

 o Μέσα σε μια συζήτηση ή ένα μήνυ-
μα ως νεαρός άνδρας προκαλείς 
προσδοκίες, τις οποίες συχνά δεν 

μπορείς να ικανοποιήσεις, ούτε 
μάλλον μπορείς να το κάνεις ως 
έφηβος. Όταν λες για παράδειγ-
μα σε μια κοπέλα: «Τραγούδησες 
ωραία!», τότε εκείνη εκλαμβάνει, 
ότι την θαυμάζεις ως προσωπικό-
τητα. Το συνειδητοποιείς;

Ο γάμος: το σύστημα του Θεού 
για «ολοκληρωμένη» φιλία

Οι παραπάνω διαφορές είναι καλές, 
και ο Θεός τις θέλει. Στον αρμονικό 
έγγαμο βίο αποτελούν συμπλήρωμα 
και συνεπώς ενότητα. Για να μοιρά-
ζεται κανείς όμως πνεύμα, ψυχή και 
σώμα απαιτείται ένα προστατευμέ-
νο και δεσμευτικό πλαίσιο: ο γάμος. 
Κάθε προσπάθεια για τμηματική 
εφαρμογή εκτός ή προ του γάμου 
είναι ζημιογόνα για τις δυο πλευρές. 
Συνεπώς είναι στο πρόγραμμα ψυχι-
κές πληγές.

Εκτός αυτού οι φιλίες ♁♂ αποτελούν 
μεγάλο κίνδυνο για έναν μετέπειτα 
έγγαμο βίο. Οι «παρέες» της νεανικό-
τητας είναι παρούσες στις σκέψεις σου 
ακόμη και μετά από πολλά χρόνια, πε-
ρισσότερο απ' όσο νομίζεις. Μια έντο-
νη φιλία εκτός γάμου θα έπρεπε συ-
νεπώς να υπάρχει μεταξύ δυο ατόμων 
του ιδίου φύλου (φυσικά όχι σεξουαλι-
κά!). Ίσως λες: «Είμαστε απλώς φίλοι, 
γιατί έχουμε καλή συνεννόηση». Προ-
σοχή! Παίζεις με τη φωτιά. Η έλξη, η 

συμπάθεια και η εμπιστοσύνη γρήγο-
ρα εξελίσσονται σε κάτι περισσότερο. 
Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου. Ο 
κίνδυνος είναι τόσο μεγάλος, ώστε 
στο απλό φλερτάρισμα θ' ακολουθή-
σει αργά ή γρήγορα να κρατάτε το 
χέρι του άλλου/της άλλης, το πρώτο 
φιλί και αργότερα ίσως η σεξουαλι-
κή επαφή. Πολύ γρήγορα εξάπτεται 
η φωτιά της σεξουαλικότητας, όταν 
αφήσεις να πετάξει μια σπίθα. Αρκετοί 
το μετάνιωσαν πικρά.

Τήρηση αποστάσεων και 
ταυτόχρονα γνωριμία – (πώς) 
γίνεται αυτό;

 o Τρόπος συναναστροφής: Θα 
ήταν λάθος ν' αντιδράσεις με 
σπασμωδική συμπεριφορά. Δεν 

πρέπει ν' αλλάξεις την πλευρά του 
δρόμου, όταν τύχει να συναντη-
θείτε. Σε κάθε περίπτωση όμως ση-
μαίνει πως πρέπει να τηρείς την 
αναγκαία απόσταση. Ως νεαρή γυ-
ναίκα π.χ. μην κανονίζεις δραστη-
ριότητες με ένα ή περισσότερους 
νεαρούς άνδρες, επίσης ως νεαρός 
άνδρας μαζί με μια ή περισσότερες 
νεαρές γυναίκες. Υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες να κάνετε καλά και 
ουσιώδη πράγματα σε μεγαλύτε-
ρες παρέες.

 o Τοποθεσίες: Σημασία έχει η επι-
λογή κατάλληλων τοποθεσιών. Η 
Αγία Γραφή μας αναφέρει παρα-
δείγματα τέτοιων τοποθεσιών. Ο 
υπηρέτης του Αβραάμ βρήκε τη 

γυναίκα του Ισαάκ 
στην πηγή – μια 
απεικόνιση τοπο-
θεσιών, όπου έχει 
θέση ο Λόγος του 
Θεού (π.χ. όμιλος 
νέων, χορωδίες 
της εκκλησίας, 
βιβλικά συνέ-
δρια, κηρύγμα-
τα κ.τ.λ.). Εάν 
εξετάσεις τα 
κίνητρά σου 
ενώπιον του 
Κύριου, θα δι-
ακρίνεις ότι 
κάποιες το-
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ποθεσίες και δραστηριότητες είναι 
απαγορευτικές (π.χ. νέος και νεα-
ρή μαζί στην παραλία). Πώς όμως 
μπορούμε να ξέρουμε αν ταιριά-
ζουμε, εάν δεν γνωριστήκαμε με 
μια απλή φιλία; Σκέψου το αντί-
στροφο ερώτημα: Πώς μπορείς 
να διακρίνεις το θέλημα του Θεού, 
εάν η συμπάθεια, η εμπιστοσύνη 
και η έλξη αυξάνονται μονίμως; 
Τότε δεν μπορείς να διαχωρίσεις 
πλέον ποιο είναι το δικό σου θέ-
λημα και ποια η οδηγία του Θεού. 
Προσεύχου και τήρησε την ανα-
γκαία απόσταση, μέχρι να λάβεις 
την εντύπωση πως το άτομο αυτό 
είναι μελλοντικός/-ή σύζυγός σου.

«Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την 
καρδιά, και μη επιστηρίζεσαι στη σύ-
νεσή σου» (Παρ. 3:5).

 o Γνωριμία και απόφαση: Ο δρόμος 
προς το γάμο είναι μια συνειδητή 
απόφαση, η οποία φυσικά έχει συ-
νήθως μια προϊστορία: απλή συ-
ναναστροφή, συζητήσεις, παρακο-
λούθηση – και ιδιαίτερα εντατική 
προσευχή. Σ' αυτό μπορούν ν' ακο-
λουθήσουν συζητήσεις, πριν παρθεί 
από κοινού η απόφαση για έναν 
κοινό έγγαμο βίο και «επισημοποιη-
θεί», όπου ιδιαίτερα χρήσιμος είναι 
ο αρραβώνας. Ένα αδέσμευτο πρώ-
ιμο στάδιο φιλίας ή «να προχωρή-

σουμε μαζί» είναι αντιγραφικό και 
συνεπώς προς ζημιά σου.

 o Συμβουλές συμπεριφοράς για 
(νεαρούς) άνδρες: Στη συνανα-
στροφή με (νεαρές) γυναίκες έχε 
υπ' όψιν, ότι μπορείς να επηρε-
άσεις έντονα τον κόσμο αισθη-
μάτων μιας γυναίκας με όσα λες 
ή γράφεις. Εξέτασε τη κίνητρά 
σου σχετικά με την επικοινωνία 
σου. Μην επιτρέπεις «βρώμικες» 
σκέψεις. Να προσεύχεσαι, ώστε 
να μην σε καθοδηγούν τα μάτια 
σου.

 o Συμβουλές συμπεριφοράς για 
(νεαρές) γυναίκες: Στη συνανα-
στροφή με (νεαρούς) άνδρες έχε 
υπ' όψιν, ότι επηρεάζεις τον κόσμο 
σκέψεων των ανδρών με όσα επι-
τρέπεις να βλέπουν, με τον τρόπο 
εμφάνισης. Δεν είναι «fair» απένα-
ντι στους άνδρες να παραχωρείς 
θέα στο ντεκολτέ, ενδυματολογι-
κές επιλογές για προβολή του σω-
ματότυπου, φούστα με ανεμπό-
διστη θέα (ειδικά όταν κάθεσαι), 
προκλητικές κινήσεις κ.τ.λ.. Φυσικά 
αυτό δεν απαλλάσσει τους άνδρες 
από την ευθύνη τους, αλλά είσαι 
υπεύθυνη ενώπιον του Κυρίου για 
τη δική σου πλευρά. Η σεμνότητα 
και η αιδώ συνεχίζουν να είναι θεί-
ος στολισμός της γυναίκας (Ά  Τιμ. 
2:9). Συλλογίσου: το σώμα σου και η 

σχετική σεξουαλική έλξη ανήκουν 
στον μελλοντικό σου σύζυγο.

 o Για νεαρούς άνδρες και νεαρές 
γυναίκες: Καλές συζητήσεις για 
καλά θέματα, ενδιαφέρον για πνευ-
ματικές δραστηριότητες των γύρω 
χριστιανών – όλα αυτά είναι ελκυ-
στικά με άλλη έννοια για το άλλο 
φύλο και διευκολύνουν μια ομαλή 
συναναστροφή. Αυτό οδηγεί σε μια 
κατάλληλη, πνευματική ατμόσφαι-
ρα, όταν τίθεται ίσως το ερώτημα 
για την επιλογή του/της συζύγου.

«Με ποιον τρόπο θα καθαρίζει ο νέος 
τον δρόμο του; Τηρώντας τα λόγια 
σου» (Ψαλμ. 119:9).

Social Media – δημιουργούν φιλίες;!

Πολλοί στην εποχή μας δεν μπορούν 
να φανταστούν μια ζωή χωρίς social 
media (Facebook, WhatsApp κ.ά.). Αυ-
τός ο τρόπος επικοινωνίας έχει επι-
δράσεις επίσης στο δικό μας θέμα.

Εξέτασε:
 o Ποια μέσα χρησιμοποιείς;
 o Ποιος είναι ο σκοπός;
 o Ποιες επαφές έχεις και γιατί; (άν-
δρες, γυναίκες, άπιστοι).

 o Τί δημοσιεύεις;
 o Τί κοινοποιείς για τον εαυτό σου 
και γιατί; (εικόνα προφίλ, κατά-
σταση κ.τ.λ.).
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Παρατηρείς ότι υπάρχει ανάγκη κα-
θαρισμού ή αλλαγής; Τότε θέλω να σ' 
ενθαρρύνω να πάρεις μια απόφαση 
καρδιάς σαν τον Δανιήλ. Η εικονική 
επικοινωνία περιορίζει εμφανώς την 
ποιότητα της επαφής. Ο κύριος κίν-
δυνος για το θέμα μας είναι, ότι η 
επικοινωνία με το άλλο φύλο καθί-
σταται ευκολότερη και εντονότερη, 
επίσης ανεξαρτήτου γεωγραφικών 
παραγόντων. Αρκετοί ξεκίνησαν απ' 
αυτόν τον δρόμο. Άρχισαν μ' ένα 
«ασήμαντο μήνυμα», ακολούθησε η 
τακτική επαφή…

Στο τέλος δημιουργήθηκε μια εντα-
τική, εικονική επικοινωνία, χωρίς 

συνειδητή βάση 
και απόφαση. Δη-
μοσιεύει κανείς 
μηνύματα ή εικό-
νες, όπως δεν θα 
συνέβαινε στη 
φυσική επαφή. 
Δημιουργούνται 
α νεκ π λήρωτες 
προσδοκίες. Ως 
συνέπεια έπο-
νται πληγωμέ-
νες ψυχές. Μείνε 
συνεπής και μην 
επικοινωνείς με 
social media πέ-
ραν του ίσως 
απαραίτητου, 

νηφάλιου μέτρου με το άλλο φύλο. 
Ίσως ακούγεται ακραία αυτή η σκέ-
ψη, αλλά σε προφυλάσσει από πι-
κρές εμπειρίες.

Προστατευμένη συναναστροφή – 
ευλογημένη κι ευτυχισμένη

Καθώς είπαμε: δεν πρόκειται για 
σπασμωδικό τρόπο συναναστροφής 
πιστών νεαρών ανδρών και γυναι-
κών, αλλά για έναν προστατευμένο 
τρόπο. Εάν αποφασίσεις συνειδητά 
να διατηρηθείς καθαρός στα αισθή-
ματα, τα μάτια και τις πράξεις σου, 
θα επιλέξεις το σωστό τρόπο συ-
ναναστροφής με άτομα του άλλου 
φύλου.

Αγάπη και 
 σεξουαλικότητα 
Ευλογία ή κατάρα;

Το θέμα είναι «καυτό», το αργότερο όταν ξεκινήσει η 
εφηβεία. Κάθεται ένας έφηβος νεαρός αγκαλιασμένος 
με μια εξίσου έφηβη κοπέλα και της ψιθυρίζει στο 
αυτί: «Σ' αγαπώ». Τί εννοεί; Μάλλον κάτι άλλο απ' ό,τι 
εκλαμβάνει η κοπέλα.
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να γίνει τεράστια. Ειδικά όταν στη 
νεανικότητα δεν κατορθώσουμε να 
ελέγξουμε τη σεξουαλικότητά μας, 
αυτό μπορεί να έχει ισόβιες συνέ-
πειες. Εάν αντίθετα χρησιμοποιούμε 
τη σεξουαλικότητα κατά το σκοπό 
του Δημιουργού, τότε αυτή περιέχει 
μεγάλη ευλογία.

2. Γιατί μας έδωσε ο Θεός τη 
σεξουαλικότητα;

Υπάρχουν δυο απαντήσεις σ' αυτό 
το ερώτημα:

 o Πρώτη απάντηση: Ο Θεός θέλει 
να πληθύνουμε εμείς οι άνθρω-
ποι. Η αποστολή Του σε μας τους 
ανθρώπους είναι: «Αυξάνεστε και 
πληθύνεστε» (Γεν. 1:22.28, 9:1.7).

 o Δεύτερη απάντηση: Ο Θεός θέ-
λει το παντρεμένο ανδρόγυνο ν' 

 o Εκείνος λέει: «Σ' αγαπώ». Εκείνος 
εννοεί: «Αγαπώ τον εαυτό μου και 
σε χρειάζομαι».

 o Εκείνη ακούει: «Σ' αγαπώ». Εκείνη 
πιστεύει: «Θέλει μόνο εμένα». Δυ-
στυχώς πλανάται!

Στο συζυγικό βίο συμπορεύονται 
αγάπη και σεξουαλικότητα. Είναι 
πολύ ευαίσθητα δώρα του Θεού. 
Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε 
με το σκοπό του Δημιουργού μας ή 
μπορούμε να τα καταχραστούμε και 
να τα καταστρέψουμε. Γι' αυτό πα-
ραθέτουμε μερικά σημεία προς συλ-
λογισμό:

1. Είναι κάτι κακό η αγάπη και 
η σεξουαλικότητα;

Φυσικά όχι. Τα δώρα του Θεού είναι 
πάντοτε καλά. «Κάθε αγαθή δόση, 
και κάθε τέλειο δώρημα, είναι από 
επάνω, το οποίο κατεβαίνει από 
τον Πατέρα των φώτων» (Ιακ. 
1:17). Εξαρτάται πώς τα χειρι-
ζόμαστε. Όταν χρησιμοποιώ 
μια ηλεκτρική συσκευή χωρίς να 
διαβάσω τις οδηγίες χρήσης και 
προειδοποίησης, δεν θα πρέπει να 
εκπλαγώ, εάν καεί η συσκευή κατά 
την πρώτη χρήση. Όποιος χρησι-
μοποιεί λανθασμένα την δοσμένη 
από τον Θεό σεξουαλικότητα, θα 
βιώσει κάτι ανάλογο. Η ζημιά μπορεί 

απολαμβάνει την εξάσκηση της 
σεξουαλικότητας, ενώ είναι συν-
δεδεμένοι με αγάπη (Γεν. 2:24). «Η 
πηγή σου [δηλ. η σύζυγός σου] ας 
είναι ευλογημένη. Και ευφραίνου 
με τη γυναίκα της νιότης σου … ας 
σε ποτίζουν οι μαστοί της σε κάθε 
καιρό, ευφραίνου πάντοτε στην 
αγάπη της» (Παρ. 5:18.19). Μαθαί-
νουμε πόσο άνετα μιλάει η Αγία 
Γραφή για το θέμα αυτό.

3. Νιώθουν άνδρας και 
γυναίκα με τον ίδιο τρόπο 

για σεξουαλικά θέματα;

Όχι! Είναι σπουδαίο να το κατανο-
ήσουν νωρίς οι νέοι. Ο άνδρας «λει-
τουργεί» διαφορετικά από τη γυναί-
κα και αντίστροφα. Γι' αυτό η νεαρή 
κοπέλα εκλαμβάνει τη φράση του νε-
αρού άνδρα «σ' αγαπώ» διαφορετι-

κά απ' ό,τι εννοεί 
εκείνος. Ο Θεός 
εγκατέστησε δι-
αφορετικό «λο-
γισμικό» στον 
άνδρα απ' ό,τι 
στη γυναίκα. 
Αυτό περικλεί-
ει επίσης τη σε-
ξουαλικότητα.

 o Η σεξουα-
λικότητα νεα-
ρών ανδρών 

ενεργοποιείται αυθόρμητα. Στις 
γυναίκες αυτό συχνά διαφέρει.

 o Η ανδρική σεξουαλικότητα επηρε-
άζεται έντονα από ορατά στοιχεία. 
Αυτό στις γυναίκες συχνά επίσης 
είναι διαφορετικό.

 o Η σεξουαλικότητα του άνδρα μοιά-
ζει με λάμπα, την οποία αναβοσβήνει 
κανείς. Η λάμπα ανάβει από τη μια 
στιγμή στην άλλη και ακριβώς έτσι 
σβήνει πάλι. Οι γυναίκες αντιδρούν 
περισσότερο σαν σίδερο. Χρειάζεται 
περισσότερος χρόνος μέχρι τη θερ-
μοκρασία λειτουργίας και διαρκεί 
περισσότερο να κρυώσει πάλι.

Είναι σπουδαίο να το ξέρει κανείς, για 
να μην κάνει λάθη.

4. Τί σημαίνει αυτό 
συγκεκριμένα;

Το ερώτημα είναι δικαιολογημένο.

 o Για τους νεαρούς άνδρες ισχύει 
συγκεκριμένα, ότι πρέπει να φυ-
λαχθείτε από το ν' αφυπνίσετε με 
οποιονδήποτε τρόπο τη σεξου-
αλικότητα μιας νεαρής κοπέλας. 
Αφήστε το στο μελλοντικό σύζυ-
γο. Εκείνος έχει αποκλειστικά αυτό 
το δικαίωμα. Μην πεις ποτέ σε μια 
νεαρή κοπέλα: «Σ' αγαπώ», χωρίς  
να θέλεις να την παντρευτείς. Είναι 
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άδικο να το κάνεις. Μπορεί να βοη-
θήσει ένα απόσπασμα από την Αγία 
Γραφή: «Μη ενοχλήσετε, ούτε να 
ξυπνήσετε την αγάπη μου, μέχρις 
ότου θελήσει!» (Ασμ. 2:7, 3:5, 8:4).

 o Για τις νεαρές κοπέλες αυτό σημαί-
νει συγκεκριμένα, να μην «ανάβε-
τε» τους νεαρούς άνδρες. Ο τρόπος 
ένδυσης, ο τρόπος αγγίγματος και 
τα λόγια σας πρέπει να είναι έτσι 
ώστε να μην εγερθεί άσκοπα η σε-
ξουαλική φαντασία. Είναι ένα παι-
χνίδι με τη φωτιά. Εύκολα ξεφεύγει.

Για την αποφυγή κάθε παρεξήγησης: 
μια άνετη συναναστροφή με το άλλο 
φύλο είναι φυσιολογική και καλή. 
Μόνο μην κάνετε πολύ στενές επα-
φές – ειδικά όταν είστε μόνοι.

5. Είναι η αγάπη και η σεξου-
αλικότητα δώρα τα οποία 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
για τη δική μας ηδονή;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρα: όχι! Εάν 
συλλογιστούμε ξανά το δεύτερο ερώ-
τημα, τότε αυτό είναι προφανές. Η 
εξάσκηση σεξουαλικότητας έχει τόπο 
μόνο στη σχέση γάμου. Όχι πριν! 
Κάθε εγωιστική χρήση σεξουαλικότη-
τας είναι κατάχρηση σεξουαλικότη-
τας. Αυτό ισχύει για την προγαμιαία 
σεξουαλική επαφή καθώς και για την 
αυτοϊκανοποίηση. Η σεξουαλικότητα 

σκοπεύει να είναι έκφραση της αγά-
πης στη σχέση γάμου. Κυρίως στοχεύ-
ει στην απόλαυση του συζύγου και όχι 
του εαυτού μου. Ο Παύλος γράφει, ότι 
ο παντρεμένος άνδρας φροντίζει ν' 
αρέσει στη γυναίκα του (Ά  Κορ. 7:33) 
– δηλαδή όχι στον εαυτό του.

6. Ανήκουν αγάπη και 
σεξουαλικότητα πράγματι 

μόνο στη σχέση γάμου;

Ναι! Ολοφάνερα! Έτσι το λέει η Αγία 
Γραφή. «Επειδή, τούτο είναι το θέλημα 
του Θεού: ο αγιασμός σας, να απέ-
χετε από την πορνεία, να ξέρει κάθε 
ένας από σας να κρατάει το δικό του 
σκεύος [τη γυναίκα του δηλαδή] σε 
αγιασμό και τιμή» (Ά  Θεσσ. 4:3-4). Η 
πορνεία είναι εφαρμοσμένη σεξουαλι-
κότητα εκτός και συνεπώς επίσης προ 
του γάμου. Ακόμη πιο ξεκάθαρα μιλάει 
το Ά  Κορινθίους 7:2: «Για τις πορνεί-
ες, όμως, κάθε ένας ας έχει τη δική 
του γυναίκα, και κάθε μια ας έχει τον 
δικό της άνδρα». Αυτό εννοεί: για να 
μην έχει κανείς ανεπίτρεπτη σεξουαλι-
κή επαφή, θα έπρεπε να παντρευτεί1. 
Αντίστροφα ισχύει: Όποιος δεν είναι 
παντρεμένος, δεν θα πρέπει να ενερ-
γοποιήσει τη σεξουαλικότητά του. Γί-
νεται πολύ φανερό στο Ά  Κορινθίους 
6:12-20, πώς σκέφτεται ο Θεός σχετικά 
με την πορνεία. Διάβασε παρακαλώ το 

1 Προφανώς δεν είναι η μοναδική αιτία γάμου, 
αλλά συμπεριλαμβάνεται σ' αυτές.

κείμενο αυτό με ησυχία. Είναι σπου-
δαίο και εξηγείται από μόνο του.

7. Μήπως μας χαλάει ο Θεός το 
παιχνίδι;

Όχι, δεν το κάνει. Ο Θεός δεν είναι 
«φρένο ηδονής», όπως ακούγεται συ-
χνά. Ισχύει το αντίθετο. Γνωρίζει πόσο 
ευαίσθητοι είμαστε εμείς οι άνθρω-
ποι. Γνωρίζει, ότι βλάπτει η λανθα-
σμένα εφαρμοσμένη σεξουαλικότητα. 
Γι' αυτό μας έδωσε Εκείνος το γάμο 
ως φράγμα προστασίας. Εντός αυτού 
του φράγματος μπορούμε να εκδη-
λώσουμε αγάπη και σεξουαλικότητα. 
Εκτός αυτού, θα έχουμε μόνο πληγές 
και ζημιές. «Μπορεί κανείς να βάλει 
φωτιά μέσα στον κόρφο του, και τα 
ρούχα του να μη καούν; Μπορεί κα-
νείς να περπατήσει πάνω σε κάρβουνα 
φωτιάς, και τα πόδα του να μη κα-
τακαούν; Έτσι κι εκείνος που μπαίνει 
στη γυναίκα του διπλανού του: όποιος 
την αγγίζει, δεν θα αθωωθεί» (Παρ. 
6:27-29). Λοιπόν, κάτω τα χέρια από 
τη σεξουαλικότητα πριν παντρευτείς.

8. Γιατί συμβαδίζουν αγάπη 
και σεξουαλικότητα;

Ο Θεός το καθιέρωσε έτσι. Εκείνος 
θέλει άνδρας και γυναίκα να είναι 
στο γάμο πρώτα μια ενότητα αγά-
πης κατά πνεύμα και ψυχή. Μόλις 
συμβαίνει αυτό, κορυφώνεται αυτή η 

ενότητα μέσω της σωματικής ενότη-
τας. Είναι το κερασάκι στην τούρτα, 
καθώς θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' 
αυτό είναι σπουδαίο στη σχέση γά-
μου να μην περιστρέφονται τα πά-
ντα γύρω από τη σεξουαλικότητα. 
Η σεξουαλικότητα είναι ένας μικρός 
τομέας της σχέσης γάμου. Η αγάπη 
είναι κάτι άπειρα μεγαλύτερο από 
τη σεξουαλική συνεύρεση. Το ουσια-
στικό είναι το πνευματικό και ψυχικό 
στοιχείο. Η σεξουαλικότητα εμπεριέ-
χεται, αλλά δεν εκφράζει την ουσία 
μιας καλής σχέσης γάμου. Σ' αυτήν 
συμπεριλαμβάνονται πολλά περισ-
σότερα.

9. Τί γίνεται όταν δεν μπορώ 
ν' αντισταθώ πλέον;

Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Μπορείς 
ν' αντισταθείς. Το πρόβλημα είναι 
πολύ περισσότερο, ότι δεν το θέλεις. 
Η σεξουαλικότητα δεν είναι βασική 
ανάγκη σαν το φαγητό και το ποτό. 
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Όποιος δεν τρώει και δεν πίνει σε 
μόνιμη βάση, θα πεθάνει. Υπάρχει η 
θεωρία πως συμβαίνει το ίδιο, όταν 
κάποιος δεν εφαρμόζει τη σεξουαλι-
κότητά του. Ίσως μας το ψιθυρίζει ο 
διάβολος. Δεν ισχύει όμως.

10. Μπορώ να  
προστατευτώ;

Ναι, μπορείς. Μερικές πρακτικές συμ-
βουλές:

 o Πάρε μια σταθερή απόφαση καρ-
διάς να κάνεις ό,τι λέει η Αγία Γρα-
φή (Δαν. 1:8).

 o Προστάτεψε τις σκέψεις σου (Β΄ 
Κορ. 10:3). Συχνά αποτελούν τις 
μελλοντικές μας πράξεις.

 o Επέλεξε με προσοχή τις φιλίες και 
επαφές σου. Η κακή συναναστρο-
φή είναι πάντοτε μεγάλο ρίσκο (Ά  

Κορ. 15:33). Μένε κοντά σε όσους 
θέλουν ν' ακολουθούν τον Κύριο 
(Β΄ Τιμ. 2:22).

 o Απόφευγε τοποθεσίες, όπου εγεί-
ρεται άσκοπα η σεξουαλικότητά 
σου (διάβασε Παροιμίες 7).

 o Κάνε συνθήκη με τα μάτια σου (Ιωβ 
31:1). Έχει μεγάλη σημασία ειδικά 
για νέους άνδρες.

 o Έχε θάρρος για φυγή (Ά  Κορ. 6:18). 
Η μοναδική δυνατότητα αποφυ-
γής του κινδύνου για τον Ιωσήφ 
ήταν η αποφασιστική του φυγή.

Προ πάντων: Ασχολήσου με τα θετι-
κά ζητήματα: με τον Κύριό σου!

«Ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό, 
και μη φροντίζετε για τη σάρκα, στο 
να εκτελείτε τις επιθυμίες της» (Ρω-
μαίους 13:14).

Η επιλογή συζύγου 
– μια φυσική ή πνευματική απόφαση;
Ως χριστιανός εκ πεποιθήσεως δεν θέλεις να σφάλλεις 
ειδικά στο σπουδαίο ζήτημα της επιλογής συζύγου. 
Μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες, εάν ενεργείς 
επιπόλαια κατά την επιλογή συζύγου. Αυτό μας 
παρουσιάζεται καθημερινά στον κόσμο. Η αγάπη 
ψυχραίνει, έρχονται και αυξάνονται οι διαμάχες. 
Στο τέλος βρίσκεται συχνά το διαζύγιο. Δυστυχώς 
συμβαίνει επίσης μεταξύ χριστιανών. Γι' αυτό είναι 
επίκαιρο και σπουδαίο το ζήτημα της 
επιλογής συζύγου.

Με ποιον τρό
πο 

θα καθαρίζει ο 

νέος τον δ
ρόμο 

του; Τηρώντας 

τα λόγια σου. 

   Ψαλμός 119:9
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Ως τέκνα Θεού έχουμε καλές προϋ-
ποθέσεις για κάθε απόφαση. Έχουμε 
τον Λόγο του Θεού, ο Οποίος μας πα-
ρουσιάζει τα «δομικά στοιχεία» του 
γάμου. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα 
μας, το οποίο θέλει να μας καθοδηγεί. 
Έχουμε έναν Θεό, ο Οποίος είναι Πα-
τέρας μας. Εκείνος θέλει το καλύτερο 
για μας, είτε να παραμείνουμε μό-
νοι (πράγματι είναι μια πιθανότητα!) 
είτε να παντρευτούμε, αλλά μόνο «εν 
Κυρίω» (Ά  Κορ. 7:39). Τελευταίο και 
σπουδαίο: μπορούμε να Του αναφέ-
ρουμε τα πάντα στην προσευχή και 
να ζητάμε καθοδήγηση και διεύθυν-
ση από Εκείνον.

Μόνο μια φυσική απόφαση;

Υπάρχει μήπως κάποια εναλλακτική 
προς μια βιβλική, συνεπώς πνευμα-
τική απόφαση; Εάν θέλεις μέχρι το 
τέλος της ζωής σου να είσαι πραγμα-
τικά ευτυχισμένος με το/τη σύζυγό 
σου, καθώς το θέλει ο Θεός, τότε δεν 
υπάρχει εναλλακτική. Με ποια κρι-
τήρια θα μπορούσε κάποιος να επι-
λέξει σύζυγο; Θέλουμε να εξετάσουμε 
τρία φυσικά κριτήρια και να δούμε τα 
αντίστοιχα επιχειρήματα.

Εμφάνιση: «Η εμφάνιση παίζει ση-
μαντικό ρόλο. Μια όμορφη γυναίκα 
ή ένας κομψός άνδρας, αυτό εντυ-
πωσιάζει. Έτσι μπορεί κανείς να εμ-
φανιστεί».

Η ομορφιά δύσκολα «πιάνεται», γιατί 
δεν έχει γενική ισχύ, αλλά υπόκειται 
σε διαφορετικά προσωπικά κριτή-
ρια. Μήπως όμως η ομορφιά είναι 
το μοναδικό κριτήριο; Έχει διάρκεια; 
Η εξωτερική ομορφιά φθείρεται, κά-
ποτε εμφανίζονται για παράδειγμα 
τα πρώτα γκρίζα μαλλιά. Η εμφάνιση 
δεν μπορεί να είναι καθοριστική για 
μια πραγματική έγγαμη ευτυχία.

Έρωτας: «Η αγάπη αποφασίζει, 
ποιος σύζυγος είναι κατάλληλος για 
μένα σε μόνιμη βάση. Όταν ερωτευ-
τώ, έχουν αποφασιστεί τα πάντα. 
Πολύ περισσότερο, όταν είναι ερω-
τευμένοι και οι δυο».

Ισχύει; Ο έρωτας είναι ένα προσω-
ρινό αίσθημα, το οποίο μπορεί να 
προκληθεί από ορισμένα ερεθίσματα 
και με συγκεκριμένες ευκαιρίες. Ίσως 
ακούγεται σκληρό, αλλά αληθεύει. 
Ο έρωτας φεύγει γρήγορα. Με τον 
τρόπο αυτό μπορείς να ερωτευτείς 
κάποιον, ο οποίος σίγουρα δεν προ-
ορίζεται να γίνει σύζυγός σου, επει-
δή π.χ. είναι άπιστος. Ο έρωτας από 
μόνος του δεν μπορεί να είναι το 
καθοριστικό κριτήριο.

Ενδιαφέροντα: «Εάν υπάρχουν κοι-
νά ενδιαφέροντα, έχει καλώς. Εν-
διαφερόμαστε και οι δυο για καλό 

φαγητό, για όμορφο εξοπλισμό του 
διαμερίσματος, για ταξίδια κ.τ.λ.. 
Αυτά συνδέουν και θα οδηγήσουν 
στην ευτυχία».

Κοινά ενδιαφέροντα μπορούν 
συχνά να γίνουν συστατικά ενός 
κοινού δρόμου ζωής. Εν τούτοις 
δεν αποτελούν αυτόματα βάση 
για μια ευτυχισμένη σχέση. Τα εν-
διαφέροντα μπορεί ν' αλλάξουν, 
εισέρχονται παιδιά στην καθη-
μερινότητα, μένει λίγος χρόνος 
για τα κοινά ενδιαφέροντα. Γι' 
αυτό δεν θα πρέπει κανείς να 
βασιστεί υπερβολικά σ' αυτά τα 
συστατικά, χωρίς όμως να τα 
παραμελήσει κανείς εντελώς. 
Ως βάση για μια ισόβια σχέση 
δεν επαρκούν σίγουρα.

Συνέπειες μιας καθαρά φυσικής 
απόφασης

Είδαμε, ότι τα φυσικά κριτήρια από 
μόνα τους δεν είναι στερεά. Υπόκει-
νται σε μεταβολές. Εξαρτώνται από 
το χρόνο και τις συνθήκες, συχνά 
επίσης από αισθήματα και καταστά-
σεις. Δεν μπορούν ν' αποτελέσουν 
οριστικό μέτρο για μια σχέση, η 
οποία πρόκειται να διατηρηθεί μέχρι 
το τέλος της ζωής και η οποία πρέ-
πει να έχει μια σταθερή βάση ακόμη 
και για ταραχές μέσα στη σχέση. Δεν 
μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως δεν 
παίζουν κανένα ρόλο, αλλά δεν επι-
τρέπεται να έχουν ύψιστη προτεραι-
ότητα. Πρέπει να υποταχθούν στα 
πνευματικά κριτήρια.

Σαρκικά – πνευματικά

Θα πρέπει να συμπληρώσουμε, ότι 
η Αγία Γραφή διακρίνει ανάμεσα σε 
σαρκικό και πνευματικό (διάβασε 
Ρωμ. 8:1-14 ή Γαλ. 5:16-25). Σε σαρ-
κικές αποφάσεις το μόνο ζητούμενο 
είναι το δικό μου όφελος. Ακόμη κι αν 
μπορεί φυσικά κανείς να υπολογίζει 
την προσωπική ευτυχία στον έγγαμο 
βίο, τότε ο απλός εγωισμός μπορεί 
να έχει μοιραίες συνέπειες κατά την 
επιλογή συζύγου. Υπονομεύει εντε-
λώς την αληθινή αγάπη. Η αληθινή 
αγάπη επιδιώκει το καλό του άλλου, 
έτσι νιώθει η ίδια την ευτυχία.
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Τί διακρίνει την πνευματική 
επιλογή συζύγου από τη φυσική;

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το ερώ-
τημα, τί θέλει ο Κύριος. Ο Λόγος 
του Θεού λέει, ότι το Άγιο Πνεύμα 
κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό. Θέλει 
να τον καθοδηγεί για την δόξα του 
Θεού. Πρέπει ν' αναγνωρίσω αυτήν 
την καθοδήγηση δια του Θεού και 
να μάθω προσωπικά για μένα. Πώς 
μπορώ να βιώσω στον έγγαμο βίο 
την καθοδήγηση του Θεού, εάν δεν 
την βίωσα μόνος μου; Ωστόσο εκ-
φράζω ακριβώς αυτό, όταν μιλάω 
για τον «Κύριό» μου Ιησού: Εκείνος 
καθοδηγεί, όχι εγώ.

Το Ρωμαίους 8:6 μας προειδοποιεί 
ξεκάθαρα: «Το φρόνημα της σάρκας 
είναι θάνατος, ενώ, το φρόνημα του 
Πνεύματος, ζωή και ειρήνη». Εδώ μα-
θαίνουμε, ποιες τελικά είναι οι συνέ-
πειες των πράξεών μας, είτε θάνατος 
ή ζωή. Το Ά  Κορινθίους 7:39 μιλάει 
για γάμο «εν Κυρίω». Πώς μπορεί να 
με καθοδηγήσει και να μ' ευλογήσει 
ο Κύριος, εάν κανονίζω εγώ χωρίς 
προσοχή στο θέλημα του Θεού το 
γάμο μου κατά τα δικά μου κριτήρια;

Πώς συγκεκριμένα γίνεται η 
πνευματική επιλογή;

Μόνο αληθινοί χριστιανοί: Η Αγία 
Γραφή δίνει μερικά βοηθήματα. Εάν 

τα προσέχουμε, τότε ο Θεός θα ευ-
λογήσει. – Ένα πιστό άτομο ποτέ δεν 
μπορεί να παντρευτεί κάποιο άπιστο 
άτομο, διότι «ποια κοινωνία έχει το 
φως προς το σκοτάδι;» (Β΄ Κορ. 6:14).

Ολική προσκόλληση: Στη Γένεση 
2:24 διαβάζουμε, ότι «ο άνθρωπος θα 
αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα 
του και θα προσκολληθεί στη γυναίκα 
του, και θα είναι οι δυο σε μια σάρκα». 
Αποτελούμαστε από πνεύμα, ψυχή 
και σώμα. Αυτά τα τρία αναφέρονται 
σ' αυτό το εδάφιο. Εάν έρθουν σε οι-
κείο δεσμό δυο άνθρωποι στη γη, θα 
πρέπει να ελκύονται, να ταιριάζουν 
και να συμφωνούν σε επίπεδο πνευ-
ματικό, ψυχικό και σωματικό.

Εξουσία του Κυρίου: Εάν συλλογι-
στούμε, τί σημαίνει να παντρευτεί 
κάποιος «εν Κυρίω» (Ά  Κορ. 7:39), 
τότε πρέπει να διερωτηθούμε, αν ο 
Κύριος μπορεί να εισέλθει στον έγ-
γαμο βίο με όλα τα δικαιώματά Του 
ή αν ίσως στερηθεί ειδικά σ' αυτή τη 
σχέση; Στον Ισαάκ και τη Ρεβέκκα δη-
μιουργείται η πρώτη επαφή στη Γένε-
ση 24:13 στην πηγή νερού, μια εικόνα 
του Λόγου του Θεού. Πού γνωρίζεις 
εσύ το/τη σύζυγό σου; Στις διακοπές, 
στο διαδίκτυο ή καλύτερα στην από 
κοινού μελέτη του Λόγου του Θεού;

Πυξίδα ο Λόγος του Θεού: Θα χαι-
ρόμουν, εάν έπαιρνες στα χέρια σου 

την Αγία Γραφή γι' αυτό το ζήτημα. 
Αναζήτησε τί λέει εκεί για έναν άν-
δρα κατά την καρδιά του Θεού ή μια 
πνευματική γυναίκα. Θα βρεις περι-
κοπές όπως Παροιμίες 31, Εφεσίους 
5 ή Ά  Πέτρου 3 και άλλες. Εκεί θ' 
ανακαλύψεις σωρεία υποδείξεων, οι 
οποίες θα σε βοηθήσουν να λάβεις 
μια βιβλική απάντηση γι' αυτό το ζή-
τημα.

Προσευχή: Τότε θα πρέπει να συνη-
θίζεις να προσεύχεσαι. Η δύναμη της 
προσευχής δυστυχώς υποτιμάται 
συχνά. Ιακώβου 5:16: «Πολύ ισχύει 
η δέηση του δικαίου που γίνεται έν-
θερμα». Ο Θεός θέλει να δεόμαστε, 
ν' αγωνιζόμαστε στην προσευχή, για 
να λάβουμε σύνεση και ειρήνη.

Εσωτερική ειρήνη: Ύστερα θ' 
απαντήσει Εκείνος, διότι έχουμε 

την ακόλουθη υπόσχεση: «Μη μερι-
μνάτε για τίποτε, αλλά, σε κάθε τι, τα 
ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον 
Θεό με ευχαριστία διαμέσου της προ-
σευχής και της δέησης. Και η ειρήνη 
του Θεού, που υπερέχει κάθε νου, θα 
διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα 
διανοήματά σας διαμέσου του Ιησού 
Χριστού» (Φιλ. 4:6.7). Επίσης: «Και η 
ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει στις 
καρδιές σας» (Κολ. 3:15). Το αποτέ-
λεσμα θα είναι ειρήνη στην καρδιά 
και συναίνεση στις οδούς του Θεού. 
Αυτό κάποιες φορές μπορεί να πάρει 
χρόνο, διότι ο Θεός δοκιμάζει επίσης 
την υπομονή και αντοχή μας. Όσο 
δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη, δεν θα 
πρέπει να κάνεις τίποτα, αλλά να συ-
νεχίσεις να προσεύχεσαι. Αυτή η ει-

ρήνη όμως θα έρθει. Όποιος 
το βίωσε, θα είναι ευγνώ-

μων γι' αυτό.

Αυτή η ειρήνη είναι τόσο 
πολύτιμη, επειδή κανονι-
κά δεν χάνεται. Υπάρ-
χει η βεβαιότητα, ότι ο 
Θεός ξεκαθαρίζει το 
θέλημά Του. Μπορού-
με να συνεχίσουμε το 
δρόμο μας διαρκώς 
και απελευθερωμένοι 

από στιγμιαίες μεταβο-
λές αισθημάτων, επειδή 

συμπορεύεται Εκείνος.
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Όχι βιασύνη για μια ισόβια 
απόφαση

Δεν μπορεί κανείς να προσπεράσει 
αυτά τα βήματα ή να κάνει κάποια 
παράκαμψη. Προ πάντων δεν πρέπει 
να ξεχαστούν ή να παραμεριστούν εξ 
αιτίας της ερωτευμένης κατάστασης. 
Διότι η αγάπη είναι μια συνειδητή 
απόφαση, ένα απόλυτο «ναι» για τη 
σύζυγο. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η 
αποδοχή του άλλου χωρίς όρους, και 
η προθυμία να ενισχύει και να υπο-
στηρίζει κανείς τον άλλο. Το «εγώ» 
μας δεν έχει καμία θέση. Αγάπη είναι 
να γνωρίζω τις αληθινές ανάγκες του 
άλλου και να επιδιώκω να τις ικανο-
ποιήσω.

Μπορούν να παίξουν ένα ρόλο τα 
φυσικά, ελκυστικά για μας κριτή-
ρια, εάν πρώτα δώσουμε προσοχή 
στα πνευματικά κριτήρια. Μπορεί 
κάποιος να είναι ερωτευμένος ή να 

ελκύεται από κάποιο πρόσωπο. Αυτό 
όμως δεν θα πρέπει να παραμερίσει 
την πνευματική επιλογή συζύγου με 
προσευχή και την αναμονή της οδη-
γίας του Κυρίου. Ωστόσο αυτό δεν 
θα πρέπει να οδηγήσει στο σημείο, 
να πνευματικοποιούμε τα πάντα σ' 
αυτό το ερώτημα. Ο γάμος είναι και 
παραμένει μια απόφαση στη φυσι-
κή ζωή. Μπορεί κάποιος να φοβάται 
μια καθαρά φυσική απόφαση νομί-
ζοντας πως πρέπει να εξεταστεί απο-
κλειστικά πνευματικά. Αυτό το άκρο 
επίσης δεν είναι υγιές. Χωρίς φυσική 
συμπάθεια, αισθήματα και έμπρακτη 
συντροφιά υπάρχει ο κίνδυνος να ξε-
χάσει κανείς, ότι τελικώς πρόκειται 
για μια συμβίωση στη φυσική ζωή.

Συνοψίζοντας: Μπορείς να μάθεις με 
προσευχή να διακρίνεις το θέλημα 
του Θεού δια του Λόγου Του, την κα-
τευθυντήρια γραμμή για τη ζωή σου. 

Μην παραμερίσεις τα αισθήματά 
σου, αλλά μην τους επιτρέψεις να 
παίζουν μαζί σου. Μέσα σε όλα 
πρέπει να παραδώσεις την καθο-
δήγηση στον Θεό και να υποτάξεις 
τα αισθήματά σου στο θέλημά 
σου (ακόμη περισσότερο στο θέ-
λημα του Θεού). Τότε η αγάπη θα 
είναι πραγματική και μόνιμη, κι ο 
Θεός θα σου ξεκαθαρίσει, ποιο/
ποια σύζυγο να παντρευτείς «εν 
Κυρίω». Εμπιστεύσου ΕΚΕΙΝΟΝ!

Και όσοι περπατή-

σουν σύμφωνα με 

τούτο τον κανόνα, 

ειρήνη επάνω ς ' 

αυτούς και έλεος. 

Γαλάτας 6:16

Οικογενειακή κατάσταση: 
άγαμος/-η ίσως μακροπρόθεσμα;

Ένα θεματικό τεύχος για το θέμα του «γάμου» θα 
ήταν ατελές, εάν δεν θιγόταν το ζήτημα, ότι δεν 
παντρεύονται όλοι οι άνθρωποι σε νεαρή ηλικία. 
Μερικοί πρέπει να περιμένουν περισσότερο αυτή τη 
στιγμή απ' ό,τι περίμεναν. Άλλοι πρέπει να βιώσουν 

την εμπειρία, ότι ο Θεός δεν προόρισε να 
μπουν στο δρόμο του γάμου.



32 33

όικόγενειακη καταςταςη: αγαμός/-η όικόγενειακη καταςταςη: αγαμός/-η

Το άρθρο αυτό δεν πραγματεύεται 
την ειδική περίπτωση συνειδητής 
στέρησης του γάμου για χάρη του 
Κυρίου και ότι πιθανώς κατέχει κα-
νείς το αναγκαίο χάρισμα, αλλά την 
περίπτωση της άγαμης οικογενεια-
κής κατάστασης αντίθετα προς τις 
προσδοκίες κάποιου. Αυτό μπορεί να 
τύχει σε άνδρες καθώς και γυναίκες, 
μολονότι το πρόβλημα αυτό υπάρχει 
συχνότερα στις αδελφές.

Σίγουρα δεν μπορεί να εξεταστεί ολο-
κληρωτικά το θέμα αυτό σ' ένα σύντο-
μο άρθρο. Ούτε πρόκειται για μια γενι-
κή εξήγηση του θέματος «γάμος ή μη», 
καθώς έχει γίνει σε άλλα συγγράμμα-
τα. Πολύ περισσότερο θ' ασχοληθούμε 
με μερικά ερωτήματα και προβλήματα 
γύρω απ' αυτό το ζήτημα.

Τα ψεύδη του Σατανά περί 
άγαμης κατάστασης

Ειδικά όταν βρίσκεται κανείς σε μια 
κατάσταση, την οποία συναισθά-
νεται ως προβληματική, υπάρχει ο 
κίνδυνος να προσκολληθεί κανείς σε 
συλλογισμούς, τους οποίους θέλει να 
σου ψιθυρίσει ο εχθρός.

1ο ψέμα: Είσαι ανύπαντρος, γιατί…

Μπορείς να ολοκληρώσεις την πρό-
ταση. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. 
Δεν παντρεύτηκες, γιατί…

 o … δεν έχεις αρκετή ομορφιά.
 o … δεν έχεις αρκετή ευφυΐα.
 o … δεν έχεις αρκετή πνευματικό-
τητα.

 o … έχεις υπερβολική πνευματικότη-
τα (οι «πνευματικοί» έχουν όλοι 
συζύγους).

 o … είσαι πολύ εσωστρεφής/εξω-
στρεφής.

 o … υπάρχουν άπειροι ισχυρισμοί.

Όχι, σ' ελάχιστες περιπτώσεις σχε-
τίζεται η άγαμη κατάσταση με την 
προσωπικότητα. Αυτό θα έδινε τόπο 
στην ψευδαίσθηση: «Εάν αλλάξω 
κάτι, παντρεύομαι μεθαύριο».

Καθώς δεν γνωρίζεις ποιος 

είναι ο δρόμος του ανέμου 

... έτσι δεν γνωρίζεις τα 

έργα του ΘΕού, ο οποίος 

κάνει τα πάντα.  

Εκκλησιαστής 11:5

Αν είναι κάποιος παντρεμέ-
νος, ανύπαντρος, χήρος/
χήρα έχει να κάνει πρωτί-
στως με το ότι ο Θεός είναι 
κυρίαρχος στο δρόμο στον 
οποίο προχωράει με τον 
καθένα. «Καθώς δεν γνω-
ρίζεις ποιος είναι ο δρόμος 
του ανέμου, ούτε με ποιον 
τρόπο παίρνουν μορφή τα 
κόκαλα στην κοιλιά της 
κυοφορούσας, έτσι δεν 
γνωρίζεις τα έργα του 
Θεού, ο οποίος κάνει τα 
πάντα» (Εκκλ. 11:5).

2ο ψέμα: Εάν δεν 
παντρεύτηκες ακόμα, 

ο Θεός δεν σε αγαπάει.

Φυσικά γνωρίζεις, ότι αυτό δεν αλη-
θεύει. Ο Θεός είναι αγάπη (Ά  Ιωαν. 
4:8). Παρέδωσε για σένα τον Υιό Του 
στο σταυρό. Ναι, ξέρεις ότι ο Θεός 
σε αγαπάει.

Αλλά το πιστεύεις; Εντελώς προ-
σωπικά; Ο κόσμος χαρακτηρίζεται 
από τις συνέπειες της αμαρτίας. 
Αρρώστιες, τραγωδίες, αθλιότητα, 
θάνατος: θα υπήρχαν πολλές αιτίες 
για αμφισβητήσεις απέναντι στην 
αγάπη του Θεού, εάν παρατηρούμε 
μόνο τις περιστάσεις μας. Η αγάπη 
του Θεού φανερώθηκε στο Γολγοθά. 
Εκεί παρέδωσε τον Υιό Του σε φρικτά 

παθήματα και στο θάνατο, για να 
σε σώσει και να έχει μια σχέση μαζί 
σου ως παιδί Του. Δεν υπάρχει με-
γαλύτερη απόδειξη της αγάπης του 
Θεού παρά το σταυρό του Γολγοθά. 
Ένας σύζυγος δεν θα ήταν μεγαλύτε-
ρη απόδειξη αγάπης. Ο εχθρός θέλει 
να χρησιμοποιήσει την προσωπική 
ανάγκη και λύπη, για να σπείρει αμ-
φιβολίες για την αγάπη του Θεού (τα 
πύρινα βέλη του πονηρού). Τότε κοί-
ταξε προς το Γολγοθά και «πάρτε στα 
χέρια σας την ασπίδα της πίστης» 
(Εφεσ. 6:16), η οποία μπορεί να κατα-
πολεμήσει αυτά τα βέλη.

3ο ψέμα: Εφ' όσον δεν 
παντρεύτηκες, δεν έχεις αξία.

Ο εχθρός σου ψιθυρίζει ίσως: Εάν δεν 
ενδιαφέρθηκε κανείς να γίνει σύζυ-
γός σου, τότε δεν έχεις αξία. Δεν έχεις 
να προσφέρεις τίποτα. Ίσως υπαινί-
χθηκαν άλλοι πιστοί άμεσα ή έμμεσα, 
ότι στην εκκλησία έχουν αξία μόνο οι 
παντρεμένοι.

Αυτό έχει ως βάση την αρχαία πλά-
νη, πως η αξία σου εξαρτάται από 
τη γνώμη των άλλων. Θα μπορούσα 
τώρα ν' αναφέρω πολλά παραδείγ-
ματα από ανύπαντρους αδελφούς 
και αδελφές, η στάση πίστης των 
οποίων (και η υπηρεσία τους) έχει 
ανεκτίμητη αξία για τους υπόλοιπους 
αδελφούς. Είναι καλό να εκφράζει 
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κανείς την εκτίμηση απέναντι στα 
συγκεκριμένα άτομα. Τελικώς όμως 
αυτό βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο: 
«Πώς κρίνω την αξία του άλλου;».

Δεν χρειάζεται ν' αποκτήσεις αξία 
μέσω πράξεων (π.χ. μέσω γάμου), 
αλλά έχεις αξία, γιατί ο Θεός σε έπλα-
σε και είσαι πολύτιμος στα μάτια Του 
(συγκρ. Ψαλμ. 139:12-16).

4ο ψέμα: Παντρέψου 
καλύτερα άπιστο άτομο 
παρά να παραμείνεις μια ζωή 
ανύπαντρος/-η.

Η άγαμη κατάσταση μπορεί να είναι 
επίπονη και η εμπειρία της μοναξιάς 
να είναι ανυπόφορη. Σε τέτοια πε-
ρίπτωση ίσως φαίνεται ν' αποτελεί 
διέξοδο ο γάμος με κάποιο άπιστο 
άτομο. Δεν συμβαίνει όμως αυτό! 
Η Γραφή καταδικάζει ως αμαρτία 
μια τέτοια «ετεροζυγία». Πιστεύεις 
πραγματικά, πως ένας τέτοιος δε-
σμός θα ικανοποιούσε το βαθύ πόθο 
σου; Ακόμη κι αν ο σύζυγος είναι 
ανθρωπίνως παραδειγματικός και 
εγκρίνει την πίστη σου, παραμένει: 
μάλλον θα πηγαίνεις μόνος/-η στις 
συναθροίσεις και θα διαβάζεις μό-
νος/-η την Αγία Γραφή. Δεν μπορείς 
να συζητήσεις με το/τη σύζυγο τα 
σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή 
σου. Κι όταν σκέφτεσαι την Έλευση 
του Κυρίου – τότε θα πας μόνος/-η 

μαζί Του. Ο/Η σύζυγός σου βρίσκεται 
καθ' οδόν προς έναν άλλο προορι-
σμό. Μια ανυπόφορη σκέψη. Ναι, ο 
Θεός μπορεί με την χάρη Του να σώ-
σει το/τη σύζυγό σου. Δεν υπάρχει 
όμως κάποια σχετική υπόσχεση στην 
Αγία Γραφή.

Όχι, δεν θα πρέπει να ενδώσεις σ' 
αυτό το ψέμα.

Ο ανύπαντρος χριστιανός και η 
σεξουαλικότητα

Εδώ πρόκειται για ένα πρόβλημα, το 
οποίο έχει μόνο ο ανύπαντρος σ' αυτή 
τη μορφή – μια ζωή με σεξουαλική 
εγκράτεια. Όλοι οι χριστιανοί καλού-
νται να ζήσουν μια ζωή (σεξουαλικής) 
καθαρότητας. Για έναν παντρεμένο 
αυτό σημαίνει να είναι πιστός απένα-
ντι στο/στη σύζυγο και να έχει σεξου-
αλικές επαφές μόνο με το/τη σύζυγο. 
Για τους ανύπαντρους αυτό σημαίνει 
αντίθετα να ζουν σε μόνιμη σεξουαλι-
κή εγκράτεια. Αυτό είναι κάτι δύσκολο 
για έναν 19χρονο σ' ένα σεξουαλικο-
ποιημένο περιβάλλον και δεν γίνεται 
ευκολότερο για έναν 30χρονο.

Στην κοινωνία μας είναι αρνητικό 
να θυσιάζει κανείς κάτι. Πρέπει να 
ζει κανείς ελεύθερα τις επιθυμίες και 
τις διεγέρσεις. Η ζωή του χριστιανού 
όμως σημαίνει συχνά να θυσιάζει κα-
νείς κάποια πράγματα. Ακόμη και σε 

μια σχέση γάμου πρέπει οι σύζυγοι να 
μπορούν να στερηθούν για χάρη του 
άλλου. Μια εγωιστική εξάσκηση των 
ιδίων επιθυμιών είναι ανέφικτη σε μια 
χριστιανική σχέση γάμου. Θα πρέπει 
λοιπόν ο ανύπαντρος χριστιανός να 
είναι πρόθυμος να κάνει αυτή τη θυ-
σία ζώντας μια ζωή εγκράτειας.

Η σεξουαλική επιθυμία μπορεί να 
μεγαλώσει υπερβολικά κι έτσι να 
επιβαρύνει έναν τέτοιο τρόπο ζωής. 
Σ' αυτήν την περίπτωση είναι καλό, 
όταν ο ανύπαντρος χριστιανός εμπι-

στευτεί σε ωριμότερους, μεγαλύτε-
ρους χριστιανούς του ιδίου φύλλου 
ή σε κάποιο ζευγάρι, για να λάβει εκεί 
βοήθεια και υποστήριξη προσευχής.

Απόφευγε πάντως τις «εναλλακτι-
κές» (αυτοϊκανοποίηση, πορνογρα-
φία, ταινίες κ.τ.λ.), οι οποίες σε κα-
θιστούν μόνο δυστυχισμένο, μεγα-
λώνουν το φορτίο και σε οδηγούν 
σε καθοδικό σπιράλ από πνευματική 
άποψη. «Τέλος, αδελφοί μου … όσα 
είναι καθαρά … αυτά να συλλογίζε-
στε» (Φιλ. 4:8).

Αφότου στάθηκες 
πολύτιμος στα μάτια 

μου, δοξάστηκες,  
και εγώ σε αγάπησα.  

Ησαΐας 43:4
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«Εάν είναι το θέλημα του Θεού 
για μένα να μείνω σε άγαμη 
κατάσταση, γιατί δεν με 
απαλλάσσει από την επιθυμία 
συζύγου;»

Κανονικά δεν έχουμε λόγο ως πλά-
σματα να ρωτήσουμε, γιατί ο Θεός 
κάνει ή δεν κάνει κάτι. Συχνά δεν 
υπάρχει καν απάντηση. Εν τούτοις 
είναι εύλογο το πλαίσιο αυτής της 
σκέψης, αλλά δεν είναι ακίνδυνο. 
Πίσω απ' αυτό βρίσκεται (ίσως ασυ-
ναίσθητα) ο συλλογισμός πως πρέπει 
να παντρευτώ για μια ολοκληρωμέ-
νη ζωή, εάν δεν παντρευτώ θα πρέ-
πει ο Κύριος να με απαλλάξει από 
την επιθυμία αυτή. Η πραγματικό-
τητα της ζωής όμως (επίσης στη ζωή 
βιβλικών προσώπων) είναι διαφορε-
τική: υπάρχει μια ολοκληρωμένη ζωή 
με τον Κύριο χωρίς εκπλήρωση όλων 
των επιθυμιών.

Η επιθυμία για γάμο είναι ομαλή και 
καλή, ακόμη κι αν ο Θεός με τις οδούς 
Του δεν θέλει να σου εκπληρώσει 
(ακόμα) αυτή την επιθυμία. Ο Παύλος 
γράφει στο Φιλιππησίους 4:11-13: «Όχι 
ότι το λέω, επειδή βρίσκομαι σε στέ-
ρηση. Δεδομένου ότι, εγώ έμαθα να 
είμαι αυτάρκης σε όσα έχω. Ξέρω να 
περνώ με στέρηση, ξέρω και να έχω 
περίσσευμα. Σε κάθε τι, και σε όλα, 
είμαι διδαγμένος, και να χορταίνω και 
να πεινάω, και να έχω περίσσευμα και 

να στερούμαι. Όλα τα μπορώ, διαμέ-
σου του Χριστού που με ενδυναμώ-
νει». Ο απόστολος έπρεπε επίσης να 
μάθει ορισμένα πράγματα, τα οποία 
μας φαίνονται εκ φύσεως δύσκολα. 
Πολλά πράγματα στη ζωή της πίστης 
υπόκεινται σε μια διαδικασία εκμάθη-
σης. Ίσως δυσκολεύεσαι ν' αρκείσαι 
στην άγαμη κατάσταση, γιατί υπάρ-
χει ακόμη η επιθυμία να παντρευτείς. 
Εν τούτοις ο Κύριος μπορεί να δώσει, 
ώστε να ζήσεις στην άγαμη κατάστα-
ση μια ολοκληρωμένη, ευτυχισμένη 
ζωή με τις δυνατότητες, τις οποίες 
σου δίνει Εκείνος.

Λύπη ή πικρία – και η 
αντιμετώπιση

Κατά κάποιον τρόπο η μόνιμη άγαμη 
κατάσταση είναι επίσης μια μορφή 
παθημάτων, απώλειας ή στέρησης. 
Είναι λοιπόν φυσιολογικό να το νιώ-
θει κανείς και να λυπάται γι' αυτό, 
ενώ δεν αποτελεί σημάδι ελλιπούς 
πνευματικότητας. Η κόρη του Ιε-
φθάε είπε στον πατέρα της: «Άφη-
σέ με δυο μήνες, να πάω να γυρίσω 
τα βουνά, και να κλάψω την παρ-
θενική μου αγνότητα, εγώ και οι 
συντρόφισσές μου» (Κριτ. 11:37). 
Ήθελε να πενθήσει ένα διάστημα 
και μετά να υπαχθεί στις οδούς 
του Θεού. Όλα έχουν τον και-
ρό τους – επίσης το πένθος. Αν 
αυτό το διάστημα διαρκεί δυο 

ελεύθερη μετάφραση: 
Δεν ξέρω τί μου 
επιφυλάσσει το μέλλον, 
γνωρίζω όμως ποιος 
έχει στο χέρι Του το 
μέλλον μου

μήνες (όπως στην κόρη του Ιεφθάε) 
ή περισσότερο, ποικίλει ανάλογα την 
περίπτωση.

Εάν όμως αργά ή γρήγορα δεν έρθει 
η στιγμή, όπου δέχεται κανείς την 
προσωπική του κατάσταση από το 
χέρι του Κυρίου, υπάρχει ο κίνδυνος, 
«μήπως κάποια ρίζα πικρίας, που 
αναφύεται, φέρνει ενόχληση, και δι-
αμέσου αυτής μολυνθούν πολλοί» 
(Εβρ. 12:15). Συχνά ακολουθούν – με 
λόγια ή σκέψεις – κατηγορίες εναντί-
ον του Θεού. Αυτό δεν ατιμάζει μόνον 

τον Θεό, αλλά βλάπτει επίσης τη δική 
σου ζωή της πίστης.

«Ο χρόνος μου είναι στα χέρια 
σου»

Η ακόλουθη Αγγλική φράση μπορεί 
να ενθαρρύνει κάθε χριστιανό – επί-
σης ή ειδικά τους ανύπαντρους: "I 
don't know what my future holds, 
but I do know who holds my future" 
(ελεύθερη μετάφραση: Δεν ξέρω τί 
μου επιφυλάσσει το μέλλον, γνωρί-
ζω όμως ποιος έχει στο χέρι Του το 
μέλλον μου).

Εκείνος έχει στα χέ-
ρια Του επίσης το 
παρόν. Ακόμη και 
τα χρόνια της άγα-
μης κατάστασης. Δεν 
κάθεσαι στον «χώρο 
αναμονής» περιμένο-
ντας να ξεκινήσει επί 
τέλους η ζωή. Η ζωή 
για τον Χριστό συμ-
βαίνει τώρα. Αξιοποί-
ησε το χρόνο και τις 
δυνατότητες για τη 
δόξα Του. Μόνον ο 
Χριστός μπορεί τελι-
κώς να δώσει ουσία 

και ολοκλήρωση στη 
ζωή – επίσης στη ζωή 

ενός χριστιανού σε άγαμη 
κατάσταση.
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Αρραβώνας 
                 – ποια η ουσία;

Αρραβώνας; Τί είναι αυτό και σε τί χρησιμεύει; Παλαιότερα, 
όταν τα πράγματα αυτά αντιμετωπίζονταν με «κουμπω-
μένο» τρόπο, συνηθιζόταν ο αρραβώνας – αλλά σήμερα; 
Εάν υπάρχει συνεννόηση, μπορεί κανείς να συγκατοικήσει. 
Εάν πετύχει, καλώς. Ίσως υπάρξει αργότερα ο γάμος. Εάν 
δεν πετύχει, υπάρχουν κι άλλοι ελκυστικοί σύντροφοι. Γιατί 
να δεσμευτεί κανείς; Είναι μεγάλο ρίσκο. – Έτσι ή παρόμοια 
ακούγονται οι απόψεις στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο ή 
στη δουλειά. Τί λέει όμως η Αγία Γραφή γι' αυτό το θέμα;

Για το θέμα του αρραβώνα υπάρχουν 
μεταξύ αποφασισμένων χριστιανών 
ποικίλες αντιλήψεις1. Τόσο πιο σπου-
δαίο είναι συνεπώς να εξετάζουμε και 
να προσανατολιζόμαστε στις σκέψεις 
της Αγίας Γραφής.

Αρραβώνας στην Αγία Γραφή

Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ο 
αρραβώνας έμοιαζε με συμβόλαιο, 
όπου ο άνδρας υποχρεωνόταν να 
πληρώσει προίκα (Εξ. 22:15) και απο-
κτούσε δικαιώματα για τη γυναίκα. 
Ένα παράδειγμα είναι ο Δαβίδ, ο 
οποίος μνηστεύθηκε τη Μιχάλ, την 
κόρη του Σαούλ (συγκρ. Β΄ Σαμ. 3:14). 
Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα πλέον. Εν 
τούτοις ο αρραβώνας είναι σήμερα 
επίσης σπουδαίος και χρήσιμος ως 
υπόσχεση γάμου. Ο Παύλος συγκρί-
νει τη σχέση μεταξύ του Κυρίου Ιησού 
και των πιστών στο Β΄ Κορινθίους 
11:2 με τη σχέση αρραβώνα: «Δεδο-
μένου ότι, σας αρραβώνιασα με έναν 
άνδρα, για να σας παραστήσω αγνή 
παρθένα στον Χριστό».

Απ' αυτό ξεκαθαρίζονται μερικά ση-
μαντικά σημεία:

 o «αρραβώνιασα»: ο αρραβώνας εί-
ναι θέλημα Θεού.

1 Συχνά συνδέονται διάφορα νοήματα με τον όρο 
αυτό. Για κάποιους ο αρραβώνας αποτελεί την 
τελική ευθεία του υπάρχοντος σταθερού δεσμού.

 o «παραστήσω στον Χριστό»: είναι 
μια δεσμευτική υπόθεση μεταξύ 
ενός άνδρα και μιας γυναίκας, και 
εκτελείται με σκοπό το μόνιμο δε-
σμό (συγκρ. Ωσηε 2:21).

 o «αγνή»: ο αρραβώνας δεν είναι 
γάμος. Οι αρραβωνιασμένοι δεν 
έρχονται σε σεξουαλική επαφή σ' 
αυτή την περίοδο (το «αγνή» δη-
λώνει «καθαρότητα» επίσης από 
σεξουαλική άποψη).

 o «δεδομένο»: αυτός ο δεσμός συν-
δέεται με ευλογία και ιδιαίτερα μ' 
ευθύνη (ο Παύλος κατέβαλλε προ-
σπάθεια για την αφοσίωση των 
Κορινθίων προς τον Κύριο).

Η Αγία Γραφή μας δείχνει επίσης ένα 
αρραβωνιασμένο ζευγάρι – τον Ιω-
σήφ και τη Μαριάμ. Η σχέση τους 
χαρακτηριζόταν από αγάπη, διότι ο 
Ιωσήφ δεν ήθελε να εκθέσει δημοσί-
ως τη Μαριάμ (Ματθ. 1:19). Χαρακτη-
ριζόταν από φόβο Θεού από τις δυο 
πλευρές, διότι ο Ιωσήφ καθώς και η 
Μαριάμ ήθελαν να εκτελούν το θέλη-
μα του Θεού. Χαρακτηριζόταν επίσης 
από καθαρότητα, γιατί ο Ιωσήφ ήταν 
εντελώς βέβαιος, ότι η Μαριάμ δεν 
ήταν έγκυος απ' αυτόν. Μέχρι σήμε-
ρα μπορούμε να μάθουμε απ' αυτή 
την εσωτερική στάση.
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Προετοιμασία για τον έγγαμο βίο

Η περίοδος του αρραβώνα ιδιαίτερα 
είναι καιρός προετοιμασίας για τον 
έγγαμο βίο. Αρχίζει με μια δεσμευτική 
υπόσχεση γάμου και τελειώνει την 
ημέρα του γάμου.

Εγκατάλειψη πατέρα και μητέρας

Ο έγγαμος βίος έχει χαρακτηριστικό, 
ότι ο άνδρας έχει εγκαταλείψει πατέ-

ρα και μητέρα. Είναι μια διαδικασία 
η οποία ξεκινάει ήδη πριν τον αρρα-
βώνα. Ο άνδρας πρέπει να ωριμάσει, 
ώστε να στέκεται σε δικά του πόδια 
υλικά, ψυχικά, διανοητικά και ειδι-
κά πνευματικά. Πρέπει να είναι σε 
θέση να προχωράει στο δρόμο του 
σε κοινωνία με τον Κύριο Ιησού και 
ν' αναλαμβάνει ευθύνη. Στην περίο-
δο του αρραβώνα συνεχίζεται αυτή 
η διαδικασία και ο άνδρας μαθαίνει 
ν' αναλαμβάνει ευθύνη όχι μόνο για 

Αυτά τα τρία μου 

είναι θαυμαστά, 

μάλιστα τα 

τέσσερα δεν τα 

εννοώ: τα ίχνη του 

αετού στον ουρανό, 

τα ίχνη του  

φιδιού επάνω στο 

βράχο, τα ίχνη του 

πλοίου στο μέσον 

της θάλασσας,  

και τα ίχνη του 

ανθρώπου στη 

νιότη του.  

Παροιμίες 30:18.19

τον εαυτό του, αλλά επίσης για τη 
γυναίκα του. Η γυναίκα μπορεί να 
τον βοηθήσει πολύ, παίρνοντας κα-
λώς την θέση της, όπως την όρισε 
ο Θεός.

Προσκόλληση στη γυναίκα

Το επόμενο σπουδαίο χαρακτηρι-
στικό στον έγγαμο βίο είναι, ότι ο 
άνδρας προσκολλάται στη γυναίκα 
του. Αυτός ο στενός δεσμός, ο οποί-
ος δεν διακόπτεται, προετοιμάζεται 
στην περίοδο του αρραβώνα. Ήδη 
πριν τον αρραβώνα θα υπάρχουν τα 
πρώτα δείγματα και μια πρώτη γνω-
ριμία. Στην περίοδο του αρραβώνα 
αυτά επεκτείνονται: πώς σκέφτεται 
ο/η σύντροφος; Ποια αισθήματα έχει 
και πώς τα δείχνει; Όλα αυτά μαθαί-
νει κανείς βήμα-βήμα στην περίοδο 
του αρραβώνα. Είναι σπουδαίο, για 
να μπορεί ο ένας να προσκολλάται 
στον άλλο.

Η γυναίκα προετοιμάζεται

Η περίοδος του αρραβώνα είναι επί-
σης σπουδαία για τη γυναίκα. Γνω-
ρίζει καλύτερα τον άνδρα και μιλά-
ει μαζί του για διάφορα σημαντικά 
θέματα. Μαζί αναζητούν το θέλη-
μα του Κυρίου Ιησού για την πορεία 
τους. Έτσι ετοιμάζεται επίσης η γυ-
ναίκα για τις αποστολές της στον 
έγγαμο βίο.

Άνδρες και γυναίκες διαφέρουν

Ο Θεός-Δημιουργός έπλασε διαφο-
ρετικά τους άνδρες και τις γυναίκες. 
Ήταν η σοφή και καλή πρόθεσή Του. 
Σε μια δεσμευτική σχέση μαθαίνει 
κανείς καλύτερα αυτές τις διαφορές. 
Στην περίοδο του αρραβώνα βιώνει 
ο άνδρας, πώς η γυναίκα σκέφτε-
ται και αισθάνεται διαφορετικά σε 
πολλά πράγματα. Η γυναίκα βιώνει 
το ίδιο αντίστροφα. Αυτό συνδέεται 
με αρκετές εκπλήξεις! Είναι όμως μια 
μεγάλη δυνατότητα να κάνει κανείς 
τις πρώτες εμπειρίες του στην πε-
ρίοδο του αρραβώνα. Απ' αυτό θα 
προκύψει όφελος τον πρώτο καιρό 
του έγγαμου βίου!

Οι πρώτες κοινές αποφάσεις

Το βήμα του αρραβώνα σίγουρα 
συνδεόταν με πολλή προσευχή. Ο 
άνδρας ρώτησε τον Κύριο Ιησού: να 
ρωτήσω αυτή την πιστή γυναίκα, αν 
θέλει να γίνει γυναίκα μου; Η γυναίκα 
ρώτησε τον Κύριο: Ν' απαντήσω σ' 
αυτόν τον πιστό άνδρα μ' ένα «ναι»;

Καθένας προσευχήθηκε προσωπικά 
γι' αυτές τις ερωτήσεις και αποφάσεις. 
Τώρα όμως μπορούν να παρθούν οι 
πρώτες αποφάσεις από κοινού. Προ-
κύπτουν πολλά ερωτήματα και είναι 
μεγάλη χαρά να συζητάει κανείς αυτά 
τα πράγματα και να προσεύχεται από 
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κοινού. Έτσι γνωρίζει καλύτερα ο ένας 
τον άλλο και μαθαίνει να εκτιμάει την 
εξάρτηση από τον Κύριο Ιησού. Είναι 
μια πολύ σπουδαία προετοιμασία για 
τον έγγαμο βίο!

Τα πρώτα 
βήματα με 
τον Κύριο

Ένα πολύ σπου-
δαίο σημείο είναι 
ν' αρχίσουν οι αρ-
ραβωνιασμένοι 
να προσεύχονται 
και να διαβάζουν 
μαζί την Αγία Γρα-
φή. Έτσι μπορούν 
να κάνουν τα πρώ-
τα βήματα μαζί με 
τον Κύριο Ιησού. 
Αυτή η σχέση στα πραγματικά πράγ-
ματα, στη συντροφιά με τον Κύριο 
Ιησού, είναι ο ισχυρότερος δεσμός με-
ταξύ δυο ανθρώπων, οι οποίοι έχουν 
ζωή εκ Θεού. Να προχωρούν μαζί με 
τον Κύριο – αυτό είναι καθοριστικό 
για έναν ευτυχισμένο, χριστιανικό 
έγγαμο βίο, κι αυτή η συντροφιά δεν 
ξεκινάει στην τέλεση του γάμου!

Η περίοδος του αρραβώνα – 
χρόνος αναμονής

Η περίοδος του αρραβώνα είναι χρό-
νος αναμονής. Ο αρραβώνας δεν 

ισούται με την έγγαμη σχέση. Υπάρ-
χει ένα τομέας συντροφικότητας, τον 
οποίο φύλαξε ο Θεός για την έγγαμη 
σχέση. Είναι το σωματικό κομμάτι, 
η σεξουαλική συνεύρεση. Οι αρρα-

βωνιασμένοι ευχα-
ριστιούνται ν' αγκα-
λιάζονται. Επίσης 
θα φιλιούνται. Δεν 
επιτρέπεται όμως 
ακόμη να εξασκεί-
ται η σεξουαλικό-
τητα στην περίοδο 
του αρραβώνα. Ο 
Ιακώβ ήταν αρρα-
βωνιασμένος επτά 
χρόνια. Υπηρετού-
σε για τη Ραχήλ. 
Μόλις μετά το 
γάμο όμως έφθα-

σαν σε σεξουαλική συνεύρε-
ση1. Ο Ιωσήφ και η Μαριάμ εισήλ-
θαν εντελώς καθαροί στον έγγαμο 
βίο. Στο Β΄ Κορινθίους 11 έχουμε την 
αγνή παρθένα στην περίοδο του αρ-
ραβώνα. Η Αγία Γραφή λοιπόν είναι 
εντελώς σαφής σ' αυτό το σημείο 
και επιφέρει μεγάλη ζημιά να μην 
τηρείται. Όποιος όμως σε κοινωνία 
με τον Κύριο μπορεί να περιμένει με 
την έννοια αυτή, θ' απολαμβάνει την 
σχετική ευλογία σ' ολόκληρο τον έγ-
γαμο βίο. Γι' αυτό είναι σπουδαίο να 
θέτει κανείς όρια στην περίοδο του 

1 Είναι μια άλλη υπόθεση, ότι ο πεθερός 
εξαπάτησε τον Ιακώβ, αλλά δεν αλλάζει κάτι.

αρραβώνα, τα οποία προσανατολί-
ζονται στην Αγία Γραφή. Απαιτούνται 
προσοχή και εγκράτεια, περιορίζο-
ντας π.χ. τις μοναχικές ώρες μεταξύ 
των αρραβωνιασμένων. Κάθε αρρα-
βωνιασμένο ζευγάρι θα βρει επίσης 
στην περίπτωσή του την κατάλληλη 
διάρκεια της περιόδου του αρραβώ-
να – όχι υπερβολικά σύντομη, για να 
υπάρχει αρκετός καιρός προετοιμα-
σίας για τον έγγαμο βίο, ούτε όμως 
υπερβολικά μακροχρόνια, για να μην 
επιβαρύνεται άσκοπα ο χρόνος ανα-
μονής.

Αρραβώνας – μια δεσμευτική 
υπόσχεση

Στο τέλος θυμόμαστε ξανά, ότι ο 
αρραβώνας είναι μια υπόσχεση, η 
οποία δεν θα πρέπει ποτέ να δια-
λυθεί επιπόλαια. Ασφαλώς δεν είναι 

έγγαμος δεσμός και μπορεί να λυθεί 
εφ' όσον υπάρχουν βαρυσήμαντοι 
λόγοι, αντίθετα προς τον έγγαμο βίο. 
Αυτό πάντοτε θα φέρει τραύματα και 
πληγές. Όταν όμως είναι εντελώς 
φανερό, ότι ένας κοινός δρόμος δεν 
πρόκειται ν' αποβεί καλώς, τότε εί-
ναι καλύτερο να λυθεί ο αρραβώνας. 
Παρά τη δυνατότητα αυτή θα πρέπει 
να είναι ξεκάθαρο για τον άνδρα και 
τη γυναίκα, ότι ο αρραβώνας είναι 
μια δεσμευτική υπόσχεση με το δη-
λωμένο σκοπό του γάμου.

Στην πορεία προς το γάμο η περίο-
δος του αρραβώνα είναι μια ευτυ-
χισμένη και ευλογημένη περίοδος 
προετοιμασίας, όταν την βιώνουν οι 
αρραβωνιασμένοι σε καλή κοινωνία 
με τον Κύριο Ιησού. Δεν είναι ο πιο 
ευτυχισμένος καιρός για το ζεύγος. 
Ευχαριστούμε τον Θεό, ότι υπάρχει 
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μέχρι σήμερα δυνατότητα για ευτυ-
χισμένους έγγαμους βίους, οι οποί-
οι είναι πολύ ομορφότεροι από την 
περίοδο του αρραβώνα. Προς αυτή 
την κατεύθυνση μπορεί να οδηγήσει 
μια καλά αξιοποιημένη περίοδος αρ-
ραβώνα!

Συμπέρασμα

 o Η περίοδος του αρραβώνα και ο 
αρραβώνας έχει θέση επίσης και 
ειδικά στον 21ο αιώνα. Είναι μια βι-
βλικά τεκμηριωμένη και σπουδαία 
υπόθεση μέχρι σήμερα.

 o Ο αρραβώνας δεν είναι μια αδέ-
σμευτη «κράτηση» ενός συντρό-
φου, αλλά μια δεσμευτική υπόθε-
ση για επικείμενο γάμο (αν και δεν 
έχει καταναγκαστικό χαρακτήρα, 
βλέπε ανωτέρω).

 o Η περίοδος του αρραβώνα διακρί-
νεται ξεκάθαρα από τον έγγαμο 
βίο και ωφελεί ειδικά ως προετοι-
μασία αυτού.

Αγάπη μεταξύ συζύγων 
– τί είναι πραγματικά;

Ως ανύπαντρος πώς φαντάζεσαι την αγάπη 
μεταξύ συζύγων; Τί περικλείει η πραγματική, 
αληθινή αγάπη στον έγγαμο βίο; Με αγάπη 
μεταξύ συζύγων εννοείται (αποκλειστικά) ο 
σεξουαλικός τομέας; Εάν ανατρέξουμε την Αγία 
Γραφή γι' αυτά τα ερωτήματα, θα εκπλαγούμε 
παρατηρώντας λεπτομερώς, ότι αυτό το θέμα 
αναλύεται σε πολλά σημεία. Θα παρατηρήσουμε, 
ότι πρόκειται για διάφορες πτυχές.
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Τί δεν είναι η αγάπη στον έγγαμο 
βίο

Για να δώσουμε απάντηση στο ερώτη-
μα, τί είναι η αγάπη στον έγγαμο βίο, 
θα βοηθηθούμε αν δούμε αρχικά τί δεν 
είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν μπορεί να 
εξισωθεί με σεξουαλικές επαφές. Η συ-
ζυγική αγάπη θα πρέπει να περικλείει 
αυτόν τον τομέα, χωρίς όμως να πε-
ριοριστεί απλώς σ' αυτό. Εάν ήταν δι-
αφορετικά τα πράγματα, τότε δεν θα 
μπορούσε να υπάρχει αγάπη μεταξύ 
συζύγων, οι οποίοι π.χ. για 

λόγους υγεί-
ας δεν μπορούν να έχουν σεξουαλικές 
επαφές προσωρινά ή ίσως μόνιμα.

Η αγάπη δεν είναι απλώς ένα ωραίο 
συναίσθημα, γιατί τα αισθήματά μας 
ταλαντεύονται. Κάποιες φορές αισθα-
νόμαστε όμορφα, άλλες φορές όχι. 

Αγαπώ τον/την σύζυγό μου μόνον, 
όταν νιώθω καλά; Δεν αγαπώ στις 
άσχημες μέρες; Όχι, αυτός δεν πρέπει 
να είναι ο ορισμός της αγάπης. Ούτε 
μπορούν να έρθουν αισθήματα κατό-
πιν εντολής. Για την αγάπη όμως μπο-
ρώ να πάρω μια συνειδητή απόφαση.

Αγάπη δεν είναι επίσης ίδιες σκέψεις, 
ίδιες πράξεις ή ίδια αισθήματα. Δυο 
άνθρωποι οι οποίοι αγαπιούνται πα-
ραμένουν δυο άτομα με διαφορετικά 
βιώματα. Θέλουμε να προσπαθήσου-

με με βάση μερικά σημεία να ξεκα-
θαρίσουμε τί είναι στην πραγματι-
κότητα η αγάπη στον έγγαμο βίο.

Αγάπη – μια ενότητα

«Γι' αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει 
τον πατέρα του και τη μητέρα 
του, και θα προσκολληθεί στη 
γυναίκα του, και θα είναι οι δυο 
σε μια σάρκα» (Γένεση 2:24).

Το ομορφότερο στη συζυγική 
σχέση είναι η ενότητα μεταξύ 
ανδρός και γυναίκας. Η ενό-

τητα αυτή εκφράζεται ιδιαίτερα από 
την πνευματική κοινωνία, όταν για 
παράδειγμα οι σύζυγοι προσεύχο-
νται μαζί, διαβάζουν την Αγία Γρα-
φή και συζητούν διάφορα γεγονότα 
της ζωής τους. Η ενότητα εκφράζε-
ται επίσης στην αμοιβαία ψυχική και 
σωματική αγάπη.

Το «ένα σώμα» δηλώνει δηλαδή από-
λυτη ενότητα κατά πνεύμα, ψυχή και 
σώμα.

Αγάπη – συμπάθεια

Μολονότι ο πατέρας της Μιχάλ θεω-
ρούσε εχθρό τον Δαβίδ, εκείνη αγα-
πούσε τον Δαβίδ (Ά  Σαμ. 18:20.28). 
Είχε στην καρδιά της αισθήματα γι' 
αυτόν τον άνδρα, πράγμα το οποίο 
επίσης έγινε γνωστό.

Δεν μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο, 
ότι ένα πρόσωπο έχει στην καρδιά 
του αισθήματα για ένα άλλο πρόσω-
πο, τα οποία υπερβαίνουν την κανο-
νική συμπάθεια. «Αυτά τα τρία μου 
είναι θαυμαστά, μάλιστα τα τέσσερα 
δεν τα εννοώ: τα ίχνη του αετού στον 
ουρανό, τα ίχνη του φιδιού επάνω 
στον βράχο, τα ίχνη του πλοίου στο 
μέσον της θάλασσας, και τα ίχνη 

του ανθρώπου στη νιότη του» (Παρ. 
30:19).

Η αγάπη δεν είναι αυτοματισμός και 
απαιτεί κόπο κι ενέργεια κατ' επανά-
ληψη. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού πα-
ροτρύνει τον άνδρα και τη γυναίκα ν' 
αγαπούν τον/την σύζυγο (Εφεσ. 5:25, 
Κολ. 3:19, Τιτ. 2:4).

Αγάπη – συμπαράσταση σε 
δύσκολες καταστάσεις

Τη συμπαράσταση στον άλλο βλέ-
πουμε ήδη στο πρώτο ζεύγος της Αγί-
ας Γραφής, για το οποίο διαβάζουμε 
ότι έτρεφαν αγάπη. Ο Ισαάκ πενθού-
σε για τη μητέρα του και η γυναίκα 
του τον παρηγόρησε (Γεν. 24:67). Ειδι-
κά στις δύσκολες καταστάσεις φαίνε-
ται η ποιότητα της αγάπης. Τότε συ-
μπαραστέκεται ο ένας σύζυγος στον 
άλλο, υποστηρίζει και ενθαρρύνει.
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Αυτό ξεκινάει στις καθημερινές περι-
στάσεις. Όταν π.χ. είναι άρρωστη η 
γυναίκα, αναλαμβάνει ο άνδρας τις 
δουλειές του σπιτιού (εφ' όσον συ-
νήθως τις εκτελεί η γυναίκα, συγκρ. 
Τιτ. 2:5).

Ακόμη κι όταν ο άνδρας πιέζεται 
πολύ π.χ. από τη δουλειά του, η γυ-
ναίκα θα κάνει τα πάντα, για να του 
συμπαρασταθεί.

Δεν σταματάει όμως ούτε σε ακραίες 
περιπτώσεις όπως σε πολύ δύσκολες 
ασθένειες ή άλλες εξαιρετικές κατα-
στάσεις. Ο λιγότερο παθών – αν είναι 
καν δυνατό να είναι λιγότερο παθών 
– θα ενισχύσει τον άλλο κατά τη δύ-
ναμή του.

Αγάπη – υπέρβαση εμποδίων

Για τον Ιακώβ διαβάζουμε, ότι αγα-
πούσε τη γυναίκα του και τελικά 
εργάστηκε 14 χρόνια γι' αυτήν (Γεν. 
29). Αφού εργάστηκε επτά χρόνια γι' 
αυτήν και τον εξαπάτησε ο πεθερός 
του, θα μπορούσε να τα παρατήσει. Η 
αγάπη όμως τον βοήθησε ν' αντέξει 
άλλα επτά χρόνια.

Όταν πρόκειται για την αγάπη στη 
σχέση γάμου, έχει αποδείξει ο άν-
δρας ή και η γυναίκα ήδη από πριν, 
ότι ήταν πρόθυμοι με αγάπη να ξε-
περάσουν κάποια εμπόδια. Πιθανώς 

υπήρχαν δυσκολίες πριν τον αρρα-
βώνα ή κατά τη διάρκεια αυτού, οι 
οποίες έπρεπε να ξεπεραστούν. Εάν 
άντεξαν και οι δυο, τότε ήταν ήδη 
μια απόδειξη αγάπης προς τον άλλο.

Στη σχέση γάμου μπορεί να προκλη-
θούν προβλήματα από τις οικογένει-
ες των συζύγων. Τότε πρέπει επίσης 
να συμπαρασταθεί κανείς στο/στη 
σύζυγο και αν χρειαστεί ν' αντιστα-
θεί ακόμη και στη «δική του» οικο-
γένεια (γονείς ή αδέλφια). Δεν είναι 
εύκολο, αλλά η αγάπη προς τον/την 
σύζυγο δίνει την αναγκαία δύναμη.

Αγάπη – χωρίς ιδιοτέλεια

Αφού ένας δούλος στο Ισραήλ είχε 
υπηρετήσει επτά χρόνια, μπορούσε 
ν' απελευθερωθεί (Εξ. 21:2-6). Εάν 
παντρεύτηκε σ' αυτό το διάστημα, 
μπορούσε να φύγει – αλλά μοναχός 
του. Η γυναίκα και τα παιδιά 
έπρεπε να μείνουν πίσω. Μπο-
ρούσε όμως εξ αγάπης προς τη 
γυναίκα του να στερηθεί το ατο-
μικό δικαίωμα ελευθερίας. Αυτή 
η έντονη εικόνα δείχνει:

Όποιος παντρεύεται θα πρέπει 
να έχει υπ' όψιν, ότι πρέπει πλέον 
να μοιράζεται τα πάντα. Σημαί-
νει επίσης να δίνει προσοχή στον 
άλλο. Ίσως ασχολούνταν ο ένας με 
κάποια δραστηριότητα με μεγάλο 

ενθουσιασμό. Τώρα όμως δίνει προ-
σοχή στο σύζυγο και τα ενδιαφέρο-
ντά του/της.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις: Η 
σχέση γάμου επιφέρει δικαιώματα και 
υποχρεώσεις για αμφότερες πλευρές. 
Είναι καλό να προσέχουμε πάντοτε, 
ο άλλος να λαμβάνει τα δικαιώματά 
του. Θα είναι κανείς πρόθυμος από 
αγάπη να στερηθεί το δικαίωμά του. 
Σκέφτομαι για παράδειγμα τη δια-
χείριση του χρόνου. Είναι πολύτιμο 
να έχω χρόνο για μένα, είναι όμως 
επίσης (ευχάριστη) υποχρέωσή μου 
να περνάω χρόνο με τον/την σύζυγό 
μου. Τώρα μπορώ να πραγματοποι-
ήσω ενεργά τις δικές μου επιθυμίες 
(π.χ. χρησιμοποιώντας κάθε ελεύθερο 
λεπτό, για ν' ασχοληθώ με πνευματι-
κά θέματα – ακούγεται πολύ πνευ-
ματικό με την πρώτη ματιά). Μπορώ 

όμως επίσης κάποια μέρα (ίσως το 
Σάββατο) να στερηθώ τις επιθυμίες 
μου και να περάσω το χρόνο μου με 
τη γυναίκα μου.

Χρόνος για τον/την σύζυγο: Μια 
ιδιαίτερη πρόκληση απ' αυτήν την 
άποψη είναι η επαγγελματική πλευ-
ρά. Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι πρέπει 
να είμαστε επιμελείς στην εργασία 
μας. Είναι ωραίο να έχουμε μια ενδι-
αφέρουσα θέση εργασίας. Όταν εί-
μαστε γνωστοί ως καλοί συνεργάτες, 
μπορεί να μας δοθούν μεγαλύτερες 
ευθύνες. Για έναν σύζυγο και ίσως 
πατέρα είναι σπουδαίο να συντηρεί 
καλά την οικογένεια. Εάν ένα βήμα 
καριέρας συνδέεται με αύξηση στο 
μισθό, αυτό μπορεί να βοηθήσει. 
Ένα τέτοιο βήμα όμως συχνά συν-
δέεται με αυξημένο χρόνο εργασίας, 
με περισσότερο κόπο ή με ταξίδια. 
Γενικώς δεν είναι αρνητικό να δεχθεί 
κανείς μια τέτοια δυνατότητα. Μή-
πως όμως επίσης θα μπορούσα από 
αγάπη προς τη γυναίκα μου και τα 
παιδιά μου, επίσης για τον ελεύθερο 
χρόνο για τον Κύριο ν' αρνηθώ μια 
τέτοια θέση, γνωρίζοντας ότι θα έχω 
(ακόμα) λιγότερο χρόνο γι' αυτούς; Ή 
επειδή γνωρίζω ότι η εργασία θα με 
εξαντλεί τόσο πολύ, ώστε το βράδυ 
θα πέφτω μόνο για ύπνο στο κρε-
βάτι;
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Αγάπη – φροντίδα του ενός για 
τον άλλο

Στην αγάπη μέσα στη συζυγική σχέση 
συμπεριλαμβάνεται επίσης η φροντί-
δα του ενός για τον άλλο. Ο σύζυγος 
εκτελεί τις επαγγελματικές υποχρε-
ώσεις του από αγάπη για τη σύζυγό 
του, για να μπορεί να την θρέψει, για 
να μπορέσει εκείνη να έχει άνεση να 
πάει για ψώνια, για να μπορεί να της 
κάνει κάποιο δώρο.

 
Η σύζυγος φροντίζει το νοικοκυριό 
από αγάπη για τον σύζυγο. Μαγει-
ρεύει από αγάπη προς τον άνδρα 
της. «Η αγάπη περνάει από το στο-
μάχι» (συγκρ. Παρ. 15:17). Ένα γεύμα 
ετοιμασμένο με αγάπη δίνει χαρά 
στον άνδρα και του δείχνει ότι η γυ-
ναίκα του τον αγαπάει – γι' αυτό και 
θα την ευχαριστεί τακτικά. Η σύζυ-
γος επίσης από αγάπη θα διατηρεί 
την τάξη στο σπίτι. Θ' ασχολείται με 
τα οικιακά, για να στηρίζει τον άν-
δρα της (Τιτ. 2:5) στις αποστολές του 
(στην εργασία, στην εκκλησία).

Έτσι μπορούν άνδρας και γυναίκα να 
μεριμνούν «γι' αυτά που είναι του κό-
σμου», ν' ασχολούνται με τις επίγειες 
υποχρεώσεις, για ν' αρέσουν στον/
στην σύζυγο (Ά  Κορ. 7:32-34).

Αγάπη – φροντίδα του εαυτού 
σώματος

Αυτό το σημείο μοιάζει απρόσμενο 
με την πρώτη ματιά. Μέσα από την 
Καινή Διαθήκη όμως γνωρίζουμε, ότι 
στη σχέση γάμου ανήκει το σώμα μας 
στον/στην σύζυγο (Ά  Κορ. 7:4, Εφεσ. 
5:28.29). Δεν είναι δηλαδή αδιάφορο, 
πώς χειριζόμαστε το σώμα μας. Συνε-
πώς θα προσέχουμε από αγάπη προς 
τον/την σύζυγό μας την υγεία μας, τη 
σωματική φροντίδα και την εμφάνι-
σή μας, χωρίς να υπερβάλλουμε. Η 
γυναίκα μπορεί να φτιάξει τον εαυτό 
της όμορφο και ελκυστικό για τον 
άνδρα της, οι σύζυγοι μπορούν να 
δώσουν αξία στο ν' αρέσουν ο ένας 
στον άλλο (Ά  Κορ. 7:33.34) – αυτό 
βοηθάει αμφότερους ν' αντιμετωπί-
σουν διάφορους πειρασμούς.

Αγάπη – έμπρακτη 
σεξουαλικότητα

Στο άρθρο «Αγάπη και σεξουαλικό-
τητα – ευλογία ή κατάρα;» αναλύεται 
το θέμα αυτό. Στην αγάπη μέσα στη 
σχέση γάμου συμπεριλαμβάνεται 
οπωσδήποτε η έμπρακτη σεξουαλι-

σουμε προσοχή στις υποδείξεις του 
Λόγου Του γι' αυτό το θέμα, θα έχου-
με ευτυχία και χαρά.

Η αγάπη στη σχέση γάμου είναι αφ' 
ενός μια πρόκληση για τους δυο συ-
ζύγους. Αφ' ετέρου είναι μια μεγάλη 
χαρά και μπορεί να οδηγήσει σε με-
γάλη ευτυχία.

κότητα. Ο ορισμός της πορνείας ως 
«αγοραίος έρωτας» είναι ανούσιος. 
Στην πορνεία δεν πρόκειται για αγά-
πη, αλλά μόνο για ικανοποίηση δι-
εγέρσεων. Η σεξουαλική πράξη στη 
σχέση γάμου είναι η ύψιστη έκφραση 
της σωματικής πλευράς της αγάπης. 
Ο Θεός δίνει πολλές υποδείξεις στο 
Λόγο Του όσον αφορά τη σχετική 
χαρά (Παρ. 5:19, Ασμ. 1:2, 4:10) και τις 
σχετικές υποχρεώσεις 
(Ά  Κορ. 7:3.5, Ά  Πετρ. 
3:7). Ο Θεός βλέπει σ' 
αυτή τη σχέση πά-
ντοτε την ενότητα 
πνεύματος, ψυχής 
και σώματος. Εάν 
δώσουμε προσο-
χή στις υποδείξεις 
αυτής της πτυχής, 
τότε αυτό θα οδη-
γήσει σε μια βαθιά 
αισθητή αγάπη 
μεταξύ συζύγων.

Είδαμε λοιπόν, 
ότι η αγάπη 
στη σχέση γά-
μου έχει πολλές 
διαφορετικές 
πτυχές. Ο Θεός 
δ ι α τ ή ρ η σ ε 
κάτι από τον 
παράδεισο: τη 
σχέση γάμου. 
Εφ' όσον δώ-
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