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Τό ζητούμενο γιά τήν σημερινή οἰκογένεια εἶναι ἡ
πνευματική ζωή. Αὐτός καθ΄ἑαυτόν ὁ Γάμος εἶναι μιά
πνευματική πραγματικότητα. Τήν ἕνωση τῶν συζύγων
ἀνάγει ἡ Ἐκκλησία μας στήν ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μέ
τήν Ἐκκλησία. Ἄν λείψει ἡ ἕνωση αὐτή, τότε ὁ Γάμος
ὁμοιάζει μέ οἰκοδομή χωρίς θεμέλια, πού στήν πρώτη
δοκιμασία μετατρέπεται σέ σωρό ἐρειπίων. Γι΄αὐτό
ἔχομε αὔξηση τῶν διαζυγίων. Γι΄αὐτό μέ τήν πρώτη
διαφωνία τοῦ ζευγαριοῦ δέν ὑπάρχει ὑπομονή, ἀλλη-
λοϋποχώρηση καί ἀγάπη γιά νά συμβιβασθοῦν τά
διεστῶτα. Ἄν ὁ δεσμός δέν ἔχει πνευματικά στηρίγ-
ματα, δέν ἔχουν τήν δύναμη οἱ σωματικοί, ὑλικοί καί
κοινωνικοί παράγοντες νά ἀποτρέψουν τίς ρωγμές καί
τήν διάλυση τοῦ Γάμου.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δέν ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία, ὅτι ἡ οἰκογένεια στή ση-
μερινή ἐπο χή διέρχεται πολυμέτωπη κρίση. Σ΄αὐτήν συντε-
λοῦν πολλοί παράγοντες ἐκ τῶν ὁποίων ὁ σημαντικότερος
εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσή της ἀπό τίς προ αιώνιες ἀρχές καί ἡ
εἰσαγωγή ἀρχῶν, ἠθῶν καί συνηθειῶν τοῦ λεγο μέ νου συγ-
χρόνου πνεύματος, πού δυστυχῶς δέν δημιουργεῖ προϋπο-
θέσεις προόδου καί εὐτυχίας, ἀλλά, ὅπως δείχνουν τά
πράγματα, κατα κερμα τίζει τήν ἑνότητα, δημιουργεῖ ψευδαί-
σθηση εὐτυχίας καί ὑποβιβάζει αὐτόν τόν ἱερό καί φυσικό
δεσμό, τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία θέλοντας νά τονίσει τήν ἀκε-
ραιότητα καί σωστικότητά του τόν ὀνομάζει «κατ΄οἶκον
Ἐκκλησία».

Τό ζητούμενο γιά τήν σημερινή οἰκογένεια εἶναι ἡ πνευ-
ματική ζωή. Αὐτός καθ΄ἑαυτόν ὁ Γάμος εἶναι μιά πνευμα-
τική πραγματικότητα. Τήν ἕνωση τῶν συζύγων ἀνάγει ἡ
Ἐκκλησία μας στήν ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία. Ἄν
λείψει ἡ ἕνωση αὐτή, τότε ὁ Γάμος ὁμοιάζει μέ οἰκοδομή
χωρίς θεμέλια, πού στήν πρώτη δοκιμασία μετατρέπεται σέ
σωρό ἐρειπίων. Γι΄αὐτό ἔχομε αὔξηση τῶν διαζυγίων.
Γι΄αὐτό μέ τήν πρώτη διαφωνία τοῦ ζευγαριοῦ δέν ὑπάρχει
ὑπομονή, ἀλληλοϋπο χώ ρηση καί ἀγάπη γιά νά συμβιβα-
σθοῦν τά διεστῶτα. Ἄν ὁ δεσμός δέν ἔχει πνευματικά στη-
ρίγματα, δέν ἔχουν τήν δύναμη οἱ σωματικοί, ὑλικοί καί
κοινωνικοί παράγοντες νά ἀποτρέψουν τίς ρωγμές καί τήν
διάλυση τοῦ Γάμου.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέν ἔχει σταματήσει στήν ἱερολογία τοῦ
Μυστηρίου τοῦ Γάμου νά τονίζει τήν ἐκκλησιολογία καί
πνευματικότητα τοῦ Γάμου. Στίς εὐχές, στούς ὕμνους, στά
ἀναγνώσματα, στήν τελετουργική, στά σύμβολά του σέ
κάθε στιγμή τοῦ Μυστηρίου προβάλλει τήν ἀνάγκη τῆς
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πνευματικότητος γιά τήν στερέωση τοῦ δεσμοῦ μέχρι θανά-
του. Πόσοι, ὅμως, τήν ὥρα αὐτή παρακολουθοῦν καί κατα-
νοοῦν τά ἱερά λόγια τῆς Ἐκκλησίας;

Δυστυχῶς ἔχομε περιορίσει τό Μυστήριο μόνο στήν κοι-
νωνική του πλευρά καί ὑποτιμήσει τήν οὐσία. Ἡ ἐπιπολαι-
ότητα αὐτή μᾶς στοιχίζει ἀργότερα, ὅταν θά φανοῦν τά
πρῶτα σύννεφα καί θά χρειασθοῦν οἱ νεό νυμφοι ἀποθέ-
ματα δυνάμεων γιά νά ὑπερβοῦν τήν κρίση. Οἱ ἐπι πτώ σεις
τῆς ἀπνευμάτιστης οἰκογένειας ἐπεκτείνεται καί στά νέα
μέλη μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες στή ζωή, στήν πρόοδο καί
στήν πνευμα τι κό τητα τῶν παιδιῶν. 

Ὁ Γάμος γιά νά μακροημερεύσει καί ἡ οἰκογένεια γιά νά
εὐτυχήσει χρειάζεται πνευματική ζωή. Γι΄αὐτό τό λόγο ἡ
Ἱερά Μητρόπολίς μας στή σειρά εὐλήπτων φυλλαδίων γιά
τόν Γάμο καί τήν Οἰκογένεια ἐκδίδει καί τό παρόν, πού εἶναι
προσφορά τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολο γικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀλεξάνδρου Σταυ-
ροπούλου, γιά νά προσφέρει στήριγμα στά νέα ζευγάρια καί
τρόπους βιώσεως τῆς πνευματικῆς ζωῆς στό Γάμο τους καί
στήν οἰκογένειά τους.

Μακάρι τό φυλλάδιο αὐτό νά βοηθήσει, ὅσους τό διαβά-
σουν, νά βάλουν ἀρχή γιά μιά ὑπεύθυνη πνευματική ζωή
μέσα στό Γάμο μέ τόν Χριστό ἐγγυητή τῆς συμπορεύσεώς
τους καί τῆς ἀγάπης τους.  

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.

† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

λαμία, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ἀκύλα καί Πρισκίλλης τῶν Μαρτύρων.
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Σέ μία ἐποχή, κατά τήν ὁποία οἱ σύγχρονοί μας, παρά
τό ὑλικό φρόνημα πού ἐπικρατεῖ, ἐπιδιώκουν μία

πνευματικότητα ἡ ὁποία, ὅμως, ἀπομακρύνεται ἀπό μία
θρησκευτική ἤ ἐκκλησιαστική ἀφετηρία, θά ἦταν χρή-
σιμο νά ἀνιχνεύσουμε τό πῶς ἡ ὀρθόδοξη παράδοση
βιώνει τήν πνευματική ζωή ὡς ζωή ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Νὰ
δοῦμε ἐπίσης τὶ προτείνει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό
σύγχρονο ἄνθρωπο γιὰ μιὰ τέτοια ζωή βιωμένη ὅμως
στὴν καθημερινότητα τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας,
ἔτσι ὥστε νά μπορέσει νά ἐκπληρώσει τὸ ζεῦγος τήν ἐπί
γῆς βιοτή του ἀτενίζοντας συγχρόνως καί προσδοκών-
τας τήν ἐρχόμενη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐμβαθύνει
στὴν πιὸ πάνω θεματική καί θά προσπαθήσει νά ἐξάγει
ἀπό τούς θησαυρούς τῆς Παραδόσεως «καινά καί πα-
λαιά» ἱκανά νά διαφωτίσουν τά σύγχρονα ζευγάρια στίς
ὑπάρχουσες διαστάσεις τῆς πνευματικῆς τους ζωῆς. Ἄς
ξεκινήσουμε μέ κάποιες διαπιστώσεις.

Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή καί γάμος

Ἡ κοινωνία τῶν φύλων μέσα στό γάμο συνιστᾶ
θεόσδοτη πραγματικότητα ἱκανή νά ἀνταποκριθεῖ στό
σχέδιο ζωῆς τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί νά ται-
ριάξουν τά φῦλα μ’ αὐτό τά δικά τους σχέδια. 
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Στό σχέδιο αὐτό περιλαμβάνεται ἡ ἔνταξη τοῦ γάμου
μέσῳ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου στό μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον, ὁ γάμος, τόν ὁποῖον
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποκαλεῖ «μικρή Ἐκκλησία»,
ἀναπτύσσεται καί αὐξάνει μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
πού ζωοποιεῖται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μιλώντας γιά
ὀρθόδοξη πνευματική ζωή στή συνάφειά της μέ τόν
γάμο δέν ἐννοοῦμε τίποτε περισσότερο ἤ τίποτε
λιγότερο ἀπό τό γάμο ἔτσι ὅπως αὐτός προσκαλεῖται νά
ζήσει μέσα στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, γιά νά ζήσει,
νά χαίρεται καί νά περισσεύει. Θά ἔλεγα ὅτι ἡ ὀρθόδοξη
πνευματική ζωή εἶναι ἐγγύηση, ὁ ἀρραβώνας, δηλαδή,
γιά νά ζήσει ὁ γάμος. Πνευματική ζωή εἶναι ἡ ζωή πού
τή ζοῦμε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, κατενώπιον τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στά πλαίσια τῆς Ἐκκλησίας. Τό Ἅγιο Πνεῦμα
περιβάλλει μέ τή δύναμή Του καί τή χάρη Του κάθε
γαμήλια ἀνθρώπινη σχέση, πού δεσμεύεται «εἰς Χριστόν
καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσίους 5, 32). Μεταμορφώνει
καί μεταβάλλει τή σχέση ἄνδρα-γυναίκας σέ μικρή
ἐκκλησία. Ἀνοίγει αὐτή τή μικρή ἐκκλησία στίς
διαστάσεις τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί παρέχει στούς
συζύγους «ἀγάπην τελείαν».

Ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία εἶναι ὅτι μέ τήν ἐκκλησιο-
λογική καί ἁγιοπνευματική προοπτική πού ἀναφέραμε,
ὁ γάμος εἰσέρχεται σέ μία δυναμική πορεία, διαγράφον-
τας μία τροχιά πού δέν εἶναι ἐκ τῶν προτέρων προδια-
γεγραμμένη. Κινεῖται σέ δρόμους πού ἐξαρτῶνται σέ
ἕνα μεγάλο βαθμό ἀπό τούς ἴδιους γιά νά τούς
χαράξουν καί νά τούς βαδίσουν «ὦμο τόν ὦμο οἱ δυό μαζί
ἀντέχοντας τό βάρος ἀπό τά μελλούμενα» καθώς λέει καί
ὁ ποιητής. Δέν κλείνονται σ’ ἕνα μονοδιάστατο σύμπαν.
Ὁ γάμος εἶναι γήινη πραγματικότητα καί μυστήριο σω-
τηρίας, στό μέτρο πού ὑπηρετεῖ τήν σώα καί ἀβλαβῆ
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ἐπάνοδο στούς κόλπους τοῦ Θεοῦ Πατέρα, ὅλων ἐκείνων
πού εἰσῆλθαν στό στενό δρόμο, πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία.

Ὁ δρόμος τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς μέσα στό
γάμο εἶναι δρόμος τῶν ταπεινῶν· ἀσθενεῖς καί ὁδοιπόροι
βαδίζουν τόν χιλιοβαδισμένο αὐτό δρόμο πού δέν παύει
ὅμως νά περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τῆς κατά πα -
ράδοσιν ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς, νά εἶναι θεοβάδι-
στος καί νά διατηρεῖ τήν ἄρρητη ὀμορφιά μιᾶς φι -
λοκαλικῆς προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου καί
τοῦ κόσμου. Διατηρεῖ ὅλες ἐκεῖνες τίς πλευρές πού συγ-
κροτοῦν τήν ὀρθόδοξη πνευματική ζωή : τή λειτουργική,
δηλαδή, πλευρά, τή μυστική, τήν ἀσκητική καί τήν ἐσχα-
τολογική.

Τέσσερις οὐσιώδεις πλευρές

1. Κατ’ ἐξοχήν χῶρος καί χρόνος τῆς πνευματικῆς
ζωῆς εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὁ καθημερινός
(νυχθήμερος), ἑβδομαδιαῖος, μηνιαῖος, ἐτήσιος λειτουρ-
γικός Της κύκλος, ἐν τόπῳ καί χρόνῳ. Ὁ χρόνος ἁγιάζεται,
γίνεται καιρός, εὐκαιρία σωτηρίας. Ὁ γάμος ζυμώνεται
μέσα σ’ αὐτήν τή ζωή, ἡ οἰκία εἶναι καί γίνεται μικρή
ἐκκλησία. Τίποτε βέβαια δέν γίνεται αὐτόματα οὔτε
εἶναι αὐτονόητο. Πολλά ζευγάρια, ἀποκομμένα ἀπό τίς
ρίζες μιᾶς θρησκευτικῆς ζωῆς ἀγνοοῦν στήν οὐσία του
τόν οἰκογενειακό λειτουργικό κύκλο καί βρίσκονται σέ
μεγάλη σύγχυση ἀδυνατώντας νά συζεύξουν δυναμικά
τήν ἔγγαμη μέ τήν ὀρθόδοξη πνευματική ζωή. Πόσες
ἀλήθεια οἰκογένειες συνηθίζουν ἀκόμα νά ἐνεργοῦν
τυπικές μορφές παραδοσιακῆς θρησκευτικῆς ζωῆς; Ν’
ἀνάβουν τό καντήλι, νά θυμιατίζουν τό Σάββατο ἤ τίς
παραμονές μεγάλων ἑορτῶν ἤ νά ζυμώνουν πρόσφορο;
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Ἡ προετοιμασία ὅμως τῆς «προσφορᾶς» εἶναι «λειτουργία
πρίν ἀπό τή λειτουργία» σέ ἀναλογία αὐτοῦ πού ἀπο-
καλεῖται «λειτουργία μετά τή λειτουργία». Ἐκεῖ γίνεται
ἑνός ἄλλου εἴδους σύναξη, προσευχή γιά ὅλους ἐκείνους
πού θά καταγράψει στίς στῆλες ὑπέρ ὑγείας καί ὑπέρ
ἀναπαύσεως, τούς μισοῦντας καί τούς ἀγαπώντας ἡμᾶς.

2. Μαθαίνουμε νά προσεγγίζουμε τά πράγματα μ’
ἕναν ἄλλον τρόπο καί «ὁ κρυπτός τῆς καρδίας ἄνθρω-
πος» (Α΄ Πέτρου 3, 4) ν’ ἀνακαλύπτει μυστικά καί
ἀπόκρυφα πράγματα -πού λίγο πρίν τοῦ ἦσαν
κρυμμένα- καί νά γεύεται καρπούς γλυκούς καί νά
μυρίζει ἄνθη μυρίπνοα μέσα στήν καθημερινή του
τύρβη καί τά ἀποπνικτικά νέφη τῆς ζωῆς τῶν πόλεων.
Νά ἐπικαλεῖται τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ στίς πιό «ἄσχετες»
στιγμές τῆς ζωῆς του. Ἄσχετες μέ τόν Ἰησοῦ γιατί εἶχε
πιστέψει ὅτι τά «πράγματα» δέν μποροῦν νά ἔλθουν σέ
σχέση μ’ Αὐτόν. Ἡ μυστική προσέγγιση τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς μᾶς κάνει προσιτή τήν ἀθέατη πλευρά καί
λαμβάνουμε ὁλοκληρωμένη ἀντίληψη τῶν πραγμάτων,
ὅσο βέβαια εἶναι αὐτό δυνατό, καί ἐπιτυγχάνουμε ἔτσι
τήν ἑνότητα τοῦ ἑαυτοῦ μας, τῶν ἄλλων, τοῦ κόσμου,
τοῦ Θεοῦ. Ὅλα κοινωνοῦν καί ἐπικοινωνοῦν, τά
διεστώτα γίνονται ἕνα. 

3. Ὅλα αὐτά, βέβαια, δέν γίνονται εὔκολα. Καί ἡ προ-
σευχή χρειάζεται ἄσκηση. Ὄσο καί οἱ ἀρετές νά εἶναι
καρπός τοῦ Πνεύματος (πρβλ. Γαλάτας 5,22) ἀπαιτεῖται
καί ἡ δική μας συνεργία, νά κινηθεῖ καί ὁ ἀνθρώπινος
μηχανισμός τῶν ἀρετῶν. Τά πάθη δέν ἀντιμετωπίζονται
μέ τήν ἀδιαφορία καί οἱ ἐπιθυμίες ὄχι βέβαια μέ τό νά
ἐνδίδεις. Ἀπαιτεῖται ἄσκηση ὑπό καθοδήγηση σοφοῦ
πνευματικοῦ πατέρα γιά νά μπορέσουμε νά ἐν -
σαρκώσουμε τήν πνευματική ζωή στίς συνθῆκες τῆς κα-
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θημερινῆς μας ζωῆς καί στόν προσωπικό καί οἰκογενει-
ακό ρυθμό τοῦ σπιτιοῦ μας. Ἐρωτήματα τοῦ τύπου «πῶς
νά νηστέψουμε», «πῶς ν’ ἀγρυπνήσουμε» , «πῶς νά προ-
σευχηθοῦμε» προβάλλονται ἄμεσα καί μέ τρόπο
ἐπείγοντα.

Δίπλα σ’ αὐτά πλανᾶται ἕνα βαθύτερο ἐρώτημα πού
θέτουν συνήθως οἱ ἔγγαμοι. Διερωτῶνται συχνά, ἄν,
ὄντες ἔγγαμοι, μποροῦν νά προσεγγίσουν τή χριστια-
νική τελειότητα καί νά προχωρήσουν ἀνεμπόδιστα στήν
πνευματική τους ζωή. Ὑπάρχει ἄραγε ἕνα «ἴδιον»
ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς γιά τούς ἐγγάμους ἤ ἡ
πνευματική τους ζωή χαλκεύεται τελικά πάνω σέ ξένα
πρότυπα μέ κίνδυνο νά ἀλλοτριωθεῖ;

Ἡ ὀρθόδοξη πνευματική ζωή εἶναι τελικά μονότροπη;
Εἶναι, δηλαδή, ἡ μοναχική πνευματική ζωή (δηλαδή τῶν
μοναχῶν) μοναδικός τρόπος ὑπάρξεως καί πνευματικῆς
βιοτῆς, τό ὑπόδειγμα γιά ὅλους, μοναχούς, κληρικούς,
λαϊκούς, ἔγγαμους, κοσμικούς; Ἤ εἶναι μέν ἡ ὀρθόδοξη
πνευματική ζωή μονότροπη, στό μέτρο, ὅμως, πού εἶναι
ἀσκητική, ἀφήνοντας εὐρέα περιθώρια ποικιλίας στή
ζωή τῆς ἀσκήσεως καί «ἀσκεῖται» ἀνάλογα μέ τήν
κατάσταση ἤ τή θέση ἤ τό σχῆμα ζωῆς στό ὁποῖο βρίσκε-
ται ὁ καθένας μας -μοναχός, κληρικός, λαϊκός-, στό
τέλος , δηλαδή, πολύτροπη;

Ποιά θέση θά εἶχαν ἐπί παραδείγματι στή ζωή τῶν
ἐγγάμων οἱ μοναχικοί ὅρκοι, εὐχές, ὑποσχέσεις, οἱ
φερόμενες ὡς εὐαγγελικές συμβουλές (ἡ παρθενία, ἡ
ἀκτημοσύνη καί ἡ ὑπακοή); Θά ἦταν δυνατό ὁ σημερινός
ἔγγαμος χριστιανός νά συμμορφωθεῖ καί νά ἐνεργο-
ποιήσει στή συζυγική του ζωή τό πνεῦμα καί τίς ἀρχές
αὐτῆς τῆς τριπλῆς εὐχῆς (ὁμολογίας) ἐπέκεινα τῶν συγ-
κεκριμένων τους μορφῶν πού ἔλαβαν ἤ λαμβάνουν στή
μοναχική ζωή; Αὐτό θά ἦταν πράγματι μιά πρόκληση
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γιά τούς ἐγγάμους. Γιατί ἔτσι θά ἦταν ὑποχρεωμένοι
κατά κάποιο τρόπο νά ὁδηγηθοῦν στήν καρδιά καί τήν
οὐσία τοῦ προβλήματος, ἄν ἀναλογισθοῦμε ὅτι οἱ εὐαγ-
γελικές αὐτές συμβουλές ὡς σωφροσύνη, πτωχεία, τα-
πείνωση (ἐκκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος) εἶναι ἀπαντήσεις
πού υἱοθέτησαν οἱ μοναχοί ἀπό τήν ἀρχή συμμορφούμε-
νοι πρός τίς ἀπαντήσεις πού ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος
στούς πειρασμούς-προκλήσεις τοῦ Σατανᾶ στήν ἔρημο
(βλ. Ματθαίου 4, 1-11 καί λουκᾶ 4, 1-13). 

Ὡς ἐκ τούτου ὅλοι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά δώσουμε
μιάν ἀπάντηση εἴτε εἴμαστε μοναχοί εἴτε ἔγγαμοι,
καθότι ὁ Κύριος εἶναι τό πρότυπο γιά ὅλους τούς χρι-
στιανούς. Ὁπωσδήποτε ἡ μίμηση ἤ ἡ ἀκολουθία τοῦ
Ἰησοῦ γίνεται ἐξατομικευμένα καί ποικίλλει ἀπό ἄτομο
σέ ἄτομο, ἀπό ὁμάδα σέ ὁμάδα καί διαφοροποιεῖται
ἀνάλογα μέ τίς καταστάσεις ἤ τά σχήματα ζωῆς στά
ὁποῖα ἀναστρεφόμαστε.

4. Γιά τή διαφοροποίηση ὅμως αὐτή ἀπαιτεῖται πολ-
λαπλῆ διάκριση καί ἐγρήγορση. Χρειάζεται μάλιστα νά
ληφθεῖ ὑπόψη τό σχέδιο ζωῆς πού ἔχουν θέσει πρός
ἐφαρμογή οἱ ἴδιοι οἱ ἔγγαμοι, ὅταν ἄρχισαν τήν κοινή
τους ζωή, μέ τελική προοπτική τήν Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν. Ὑπό τό πρῖσμα μάλιστα αὐτό, ὅλες οἱ πτυχές
τῆς ἔγγαμης ζωῆς, κοινωνικές, οἰκονομικές, βιολογικές,
ἐρωτικές κ.λπ. καθαγιάζονται μέν στήν πληρότητά τους
μέσα στό γάμο, παράλληλα ὅμως ἐπισημαίνονται οἱ δυ-
νατότητες, τά ὅρια καί ἡ σχετικότητά τους. Σέ πολλές
περιπτώσεις οἱ ἔγγαμοι ζοῦν ἤδη ἀπό τώρα τήν ἐσχατο-
λογική διάσταση τοῦ γάμου τους στήν ὑπέρβασή του στή
Βασιλεία. «Ἐν γάρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
ἐκγαμίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι»
(Ματθαίου 22, 30).
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«Ἐφημεροποίηση» τοῦ αἰωνίου

Τελικά, εἶναι δυνατή ἡ πραγμάτωση ὅλων αὐτῶν πού
ἀναφέρθηκαν ἤ κινδυνεύουν νά μήν ἔχουν ἀπήχηση
στήν πραγματικότητα τῆς καθημερινῆς ζωῆς; Πῶς νά
ὑπερβεῖ κάποιος τίς καθημερινές δυσκολίες, τίς
ἀνθρώπινες ἀδυναμίες πού διαπιστώνει κανείς ἐντονό-
τερες μέσα στό γάμο, τίς συνθῆκες τῆς σύγχρονης ζωῆς
πού δέν ἐπιτρέπουν ν’ ἀφιερώσουμε τόν ἀνάλογο χρόνο
στήν ὀρθόδοξη πνευματική ζωή;

Στίς ἀντιρρήσεις καί ἀμφιβολίες πού εὔλογα ἐγείρον-
ται μπορεῖ νά βοηθήσει ἡ σκέψη ὅτι οἱ ὑψηλές αὐτές θε-
ωρήσεις πραγματώνονται μέσα στήν καθημερινότητα,
στό ἐφήμερο. Θά τολμοῦσα νά τήν χαρακτηρίσω ὡς τήν
«ἐφημεροποίηση» τοῦ αἰωνίου.

Δέν ἀποκόπτομαι, δηλαδή, ἀπό τίς συνήθεις μέριμνες
τῆς ζωῆς μου, ἀλλά τίς βιώνω μέ τήν προοπτική τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή
μου. Ὅταν ἀσχολοῦμαι μέ τά παιδιά, μέ τό μαγείρεμα,
μέ τήν ἐργασία μου στό σπίτι, στό γραφεῖο, στό
ἐργοστάσιο δέν «σχολάζω» ἀπό τήν ἐπαφή μου μέ τόν
Κύριο. Εἶμαι μαζί Του, εἶναι μαζί μου. Αὐτό δέν εἶναι
πάντοτε εὔκολο ὅταν πρόκειται γιά τήν πνευματική ζωή
ὁλόκληρης τῆς οἰκογένειας, συλλογικά. Μπορεῖ νά
ὑπάρχουν ἀντιθέσεις μέ τή σύζυγο, μέ τά παιδιά, ὅταν
μάλιστα εἶναι τοῦ «ἀντιθέτου» φρονήματος εἰρωνεύον-
ται καί ὁ ἀγώνας μας φαίνεται χαμένος.

Ἐδῶ ἀπαιτεῖται ἕνας ἐπιδέξιος χειρισμός. Ἡ ὑπομονή
νά ἀντικαταστήσει τήν ἐπιμονή, ἡ ὑποβολή τήν ἐπιβολή,
ἡ ἀπόκρυψη στό ταμεῖο τή φανέρωση τῆς ἐσωτερικῆς
πνευματικῆς ζωῆς. Ἐδῶ θά ἐργασθεῖ «ὁ κρυπτός τῆς
καρδίας ἄνθρωπος» νά φέρει σέ φῶς τούς καρπούς καί
τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος.
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Αὐτό, ὅμως, θά γίνει σιγά σιγά. Θά ἀρκεσθοῦμε στόν
«ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον» κατά τήν ὑπόδειξη τοῦ
Κυρίου. Δέν γίνονται ὅλα διά μιᾶς. Ὁ γάμος μπορεῖ ἴσως
νά σχεδιάζεται ἅπαξ διά παντός, ἀλλ’ ἐκτελεῖται ἐφ’
ὅρου ζωῆς. Εἶναι «δρόμος μετ’ ἐμποδίων», «ἀνώμαλος»
ἄν θέλετε καί «ἀντοχῆς», ὄχι «ταχύτητος». Ἐμεῖς
θέλουμε νά γίνουμε πρωταθλητές σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, σέ
ὅλες τίς διαστάσεις τοῦ γάμου ἀπό τήν πρώτη κιόλας
ἡμέρα ἤ  καί τήν πρώτη νύχτα τοῦ γάμου. Τό νά θεω-
ροῦμε ἔτσι τά πράγματα θά ἦταν βασικό μας λάθος.
Αὐτά δέν κατορθώνονται γρήγορα. Θά θέσεις ἐνδιάμε-
σους στόχους. Θά φθάνεις σέ τέλη (σκοπούς) πού δέν θά
εἶναι τά τέλη τῆς ζωῆς σου, ἀλλά ἀτέλεστα τέλη. Ἡ τε-
λειότητά σου θά εἶναι ἀτέλεστη. Θά βαδίζεις πρός τήν
τελειότητα καί θά ἀναφωνεῖς: «Αὕτη οὖν ἡ τελεία τῶν τε-
λείων ἀτέλεστος τελειότης» (Ἰωάννης τῆς Κλίμακος).

Θά πρέπει ἀκόμα, μέ τήν ἄσκηση τῆς αὐτογνωσίας
ὑπό τήν καθοδήγηση σοφοῦ πνευματικοῦ πατέρα καί
γέροντα νά λάβεις ἐμπειρία τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί
νά μάθεις νά διακρίνεις τά ὅρια καί τά τάλαντά σου.
Πόσα ἔχεις καί τί κάνεις τελικά μ’ αὐτά; Γιά νά μήν ἀπο-
γοητεύεσαι συνέχεια, γιά νά μή θέτεις ἀκατόρθωτους
στόχους πού δέν τούς φθάνεις ποτέ. Γιατί ἔτσι φθάνεις
σέ ἀπόγνωση καί ἀπελπίζεσαι. Ἡ ἀπελπισία εἶναι ὁ πιό
κακός σύμβουλος.

Τό ἴδιο μπορεῖ νά συμβεῖ καί στίς πιό οἰκεῖες καί
στενές σχέσεις τοῦ ἀνδρογύνου. Ἐκεῖ εἶναι δυνατό νά
μᾶς περιμένουν ποκίλες δυσκολίες, πικρίες καί ἀπογοη-
τεύσεις. Ἡ βαθειά αὐτή ἐσωτερική του ζωή γεμίζει τό
ζευγάρι μέ ὑψηλή προσμονή καί μεγάλες προσδοκίες.
Πολλές φορές ὅμως ἐδῶ δρέπει πικρούς καρπούς,
γεύεται πικρό ψωμί.
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Γιατί, σ’ αὐτόν ἐδῶ ἀκριβῶς τό χῶρο ἔχουμε ἔκρηξη
ποικίλων καί πολυωνύμων δυνάμεων, πού ὑπάρχει ὁ
κίνδυνος νά παραμείνουν αὐτόνομες, ἀνένταχτες, καί
νά δροῦν ἔτσι ἄσκοπα καί καταστροφικά. Δυνάμεις πού
εἶναι δυνατόν νά μᾶς μπερδέψουν. Δυνάμεις πού πι-
στεύουμε ὅτι θά μπορέσουμε νά τίς τακτοποιήσουμε, νά
τίς διοχετεύσουμε στηριζόμενοι στίς δικές μας δυνατότη-
τες ἐνῶ ἀπαιτεῖται μία δυναμική πλαισίωσή τους.

Πολλές φορές κάνουμε τό μοιραῖο σφᾶλμα αὐτή τήν
οἰκεία πτυχή τῆς συζυγικῆς μας ζωῆς νά τήν ἀ -
ποσύρουμε ἀπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ, νά τή ζοῦμε
ἀπόκρυφα, νά ξεχνᾶμε ὅτι οἱ σύζυγοι «ὅταν συνίωσιν οὐκ
εἰκόνα ἄψυχον, οὐδέ εἰκόνα τινός τῶν ἐπί τῆς γῆς, ἀλλ’
αὐτοῦ ποιοῦντες τοῦ Θεοῦ»1· νά μήν ἐπικαλούμεθα τό
ὄνομα καί τή βοήθειά Του γιά τήν «ὁμόνοια ψυχῶν καί
σωμάτων». Ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως προσευχήθηκε καί
εὐχήθηκε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου
γι’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν «ὁμόνοια».

Ὅλες αὐτές οἱ δυνάμεις γιά τίς ὁποῖες κάναμε λόγο,
εἶναι ἀλήθεια ὅτι θέλουν μία μεταμόρφωση χωρίς ὅμως
νά χάσουν τόν χαρακτήρα τους. Μεταμόρφωση μέσα
ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τό πνεῦμα τῆς προ-
σευχῆς. Ἡ ὁμόνοια δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν δικῶν μας
μόνο δυνάμεων, κι αὐτές οἱ δυνάμεις ἄλλωστε δέν
ἀνήκουν μόνο σ’ ἐμᾶς. Χρειάζονται μιά ὑλικοπνευμα-
τική, ψυχοσωματική μεταμόρφωση καί ἀναγέννηση.
Εἶναι αὐτό πού τόσο ἐπιτυχημένα ἐκφράζει ἡ εὐχή μετά
τόν καθαγιασμό τῶν τιμίων δώρων στή λειτουργία τοῦ
Μ. Βασιλείου: «Κύριε, τάς συζυγίας αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ καί
ὁμονοίᾳ διατήρησον».
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Τό μέγα αὐτό μυστικό τό εἶχε
ὑποδείξει ὁ ἄγγελος Ραφαήλ
(Ἀζαρίας) στόν Τωβία, ὅταν
ἐπρόκειτο νά συναντήσουν τή
Σάρρα, τή μέλλουσα γυναίκα
του: «Πρίν τήν πλησιάσεις (τήν
πρώτη νύχτα τοῦ γάμου), σηκω-
θεῖτε καί οἱ δύο καί προσευχη-
θεῖτε στόν εὔσπλαχνο Θεό, κι
αὐτός θά σᾶς σπλαχνισθεῖ. Θά
σᾶς προστατεύσει, μή φοβᾶσαι»
(Τωβίτ 6, 18)2. 

Τό βιβλίο τοῦ Τωβίτ λίγο πιό
κάτω (8, 4-9) διασώζει τό πε-
ριεχόμενο τῆς προσευχῆς αὐτῆς
πού ἀπήγγειλε ὁ Τωβίας, ἀφοῦ
προέτρεψε τή Σάρρα σέ προ-
σευχή. Τό κείμενο εἶναι ἀποκα-
λυπτικό γι’ αὐτό καί τό πα -
ραθέτουμε:

Τήν πρώτη νύχτα τοῦ γάμου ὅταν κλείστηκαν 
(ὁ Τωβίας καί ἡ Σάρρα) στό δωμάτιο, 
σηκώθηκε ὁ Τωβίας ἀπό τό κρεβάτι καί εἶπε:
– «Σήκω καλή μου νά προσευχηθοῦμε γιά νά μᾶς 
ἐλεήσει ὁ Κύριος». Κι ἄρχισε νά λέει:
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2 Ἡ μετάφραση στή  νεοελληνική εἶναι ἀπό τήν ἔκδοση τῆς Βι-
βλικῆς Ἑταιρείας τοῦ 1997: Ἡ Ἁγία Γραφή (Παλαιά καί Καινή Δια-

θήκη). Τό κείμενο στό πρωτότυπο ἔχει ὡς ἐξῆς:
«Ὅταν δέ προσπορεύῃ αὐτῇ, ἐγέρθητε ἀμφότεροι

καί βοήσατε πρός τόν ἐλεήμονα Θεόν, 

καί σώσει ὑμᾶς καί ἐλεήσει».
3 Ἡ «μεταγραφή» τοῦ γλυπτοῦ σέ σχέδιο ἔγινε ἀπό τόν φοιτητή μας

Βασίλη Κανταϊφάκη.

«Ὁ Τωβίας καί ἡ Σάρρα

προσευχόμενοι». (Γλυπτό

στόν βόρειο πυλώνα τοῦ

καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Σάρ-

τρης, Γαλλία3.
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– «Δοξασμένος εἶσαι, Θεέ τῶν προγόνων μας,
καί δοξασμένο τό ἅγιο καί τιμημένο ὄνομά σου γιά
πάντα!
Ἄς σέ δοξάζουν οἱ οὐρανοί καί ὅλα τά δημιουργήματά σου.
– «Ἐσύ ἔπλασες τόν Ἀδάμ καί τοῦ ἔδωσες βοηθό καί
στήριγμα  τή γυναίκα του τήν Εὔα· ἀπ’ αὐτούς
προῆλθε τό ἀνθρώπινο γένος.
«Ἐσύ εἶπες “δέν εἶναι καλό νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος 
μόνος του, ἄς τοῦ κάνουμε ἕνα σύντροφο ὅμοιο μ’
αὐτόν”».
– «Ξέρεις τώρα, Κύριε, ὅτι δέν παίρνω τή συγγενή μου
αὐτή γιά νά ἱκανοποιήσω ἕνα παροδικό πάθος 
ἀλλά γιά πραγματική γυναίκα μου. Δεῖξε μου τό 
ἔλεός σου καί δῶσε νά γεράσω μαζί της».
– Ἐκείνη εἶπε μαζί του: «Ἀμήν».
Ὕστερα πλάγιασαν μαζί ἐκείνη τή νύχτα4.

4 Ἡ μετάφραση στή  νεοελληνική εἶναι ἀπό τήν παραπάνω ἔκδοση.
Τό κείμενο στό πρωτότυπο ἔχει ὡς ἐξῆς:

«Ὡς δέ συνεκλείσθησαν ἀμφότεροι, 

ἀνέστη Τωβίας ἀπό τῆς κλίνης, καί εἶπεν·

ἀνάστηθι, ἀδελφή, καί προσευξώμεθα, ἵνα ἐλεήσῃ ἡμᾶς ὁ Θεός.

Καί ἤρξατο Τωβίας λέγειν· 

εὐλογητός εἶ, ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν, καί εὐλογητόν τό ὄνομά

σου τό ἅγιον καί ἔνδοξον εἰς τούς αἰῶνας. εὐλογησάτωσάν σε οἱ

οὐρανοί, καί πᾶσαι αἱ κτίσεις σου.

σύ ἐποίησας Ἀδάμ, καί ἔδωκας αὐτῷ βοηθόν Εὔαν στήριγμα τήν

γυναῖκα αὐτοῦ. ἐκ τούτων ἐγεννήθη τό ἀνθρώπων  σπέρμα.

σύ εἶπας· οὐ καλόν εἶναι τόν ἄνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ

βοηθόν ὅμοιον αὐτῷ.

καί νῦν, Κύριε, οὐ διά πορνείαν ἐγώ

λαμβάνω τήν ἀδελφήν μου ταύτην, 

ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας ἐπίταξον ἐλεῆσαί με,

καί αὐτῇ συγκαταγηρᾶσαι.

καί εἶπεν μετ’ αὐτοῦ· ἀμήν.

Καί ἐκοιμήθησαν ἀμφότεροι τήν νύκτα».



Τήν πνευματική ἀτμόσφαιρα κατά τή συνεύρεση τοῦ
ἀνδρογύνου μέσα σέ κλίμα προσευχῆς καί στοργῆς
ἐκφράζει ἡ συνάντηση -κατ’ ἄλλους ὁ ἀσπασμός- τοῦ
Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας μπροστά στή Χρυσή Πύλη τοῦ
Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. Ἡ γνωστή παράσταση συμ-
βολίζει τή σύλληψη τῆς Θεοτόκου καί προσφέρει
ἀνάγλυφα  τήν τόσο ἀνθρώπινη καί συγκινητική ὅσο
μεγάλη καί βαθειά τρυφερότητα ἐκείνου τοῦ ἁγίου ζευ-
γαριοῦ5. 

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Γάμου
και ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἰησοῦ

Ἐμεῖς, ὅμως, συχνά ξεχνᾶμε τίς πολύτιμες αὐτές
ὑποθῆκες καί λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἀκολουθία τοῦ γάμου
εἶναι κάτι πού πρέπει «νά ἐπαναλαμβάνεται», νά
ἐπανέρχονται, δηλαδή, καί νά μελετοῦν οἱ σύζυγοι αὐτό
τό κείμενο κάθε τόσο. Νά ἐμβαθύνουν στίς ἔννοιες πού
περιέχει, νά παίρνουν δύναμη, φωτισμό, καθοδήγηση.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ γάμου εἶναι ἕνας «χάρτης πορείας»,
ἕνας «ὁδικός χάρτης», ἕνας «καταστατικός χάρτης»
βάσει τοῦ ὁποίου ρυθμίζονται οἱ διαδικασίες τῆς ἔγγα-
μης ζωῆς.

Μιά ἐγγύτερη ἐνασχόληση μέ τό κείμενο τῆς ἀκο-
λουθίας θά εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τή βαθύτερη κα-
τανόησή του καί θά ἀποκάλυπτε τίς ποικίλες διαστάσεις
τοῦ γάμου, στίς ὁποῖες ἀνοίγει ἡ Ἐκκλησία μας τούς
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5 Εἰκονίζεται στό ἐξώφυλλο τοῦ παρόντος. Ἡ συνάντηση τοῦ Ἰωακείμ
καί τῆς Ἄννας εἶναι ἁπτό δεῖγμα τῆς καταφάσεως τῶν φύλων καί τῆς
μεταμορφώσεως τῶν προσώπων στήν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία.



ἐγγάμους. Ὁ ἔγγαμος ἄνθρωπος καλεῖται μέ τό γάμο
του νά ἀσκήσει ἕνα πολυδιάστατο ἄνοιγμα πρός τό Θεό,
τόν ἤ τήν σύζυγο, τά παιδιά, τούς ἄλλους, τόν κόσμο.
Καλεῖται νά κινηθεῖ κεντρομόλα καί φυγόκεντρα στούς
ὁρίζοντες τούς δικούς του καί τοῦ κόσμου.

Ἡ ἐμβάθυνση στό κείμενο τῆς ἀκολουθίας τοῦ γάμου
εἶναι δυνατό νά βοηθήσει τόν ἔγγαμο στή χρήση τῶν
ἀγαθῶν, ὥστε νά μάθει νά εἶναι αὐτάρκης, νά ἐπαρκεῖ
στίς ἀνάγκες του καί νά περισσεύει σ’ αὐτούς πού ἔχουν
ἀνάγκη. Ὁ πλοῦτος του μεταβάλλεται τότε σέ «πτωχεία
τῷ Πνεύματι» (πρβλ. Ματθαίου 5, 3 καί λουκᾶ 6, 20), ὁ
ἴδιος γίνεται ἀκτήμων ὡς ἐλεήμων καί φιλόξενος συ-
ναντώντας ἔτσι τήν ἀκτημοσύνη τῶν μοναχῶν. Στήν
περίπτωση μάλιστα τῶν ἐγγάμων οἱ σύζυγοι φαίνεται
ὅτι δέν κατέχουν καί δέν ἐξουσιάζουν οὔτε καί αὐτά τους
ἀκόμα τά σώματα (βλ. Α΄ Κορινθίους 7, 4).

«Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ»
(Ἐφεσίους 5, 21), οἱ ἔγγαμοι εἶναι ἐκτεθειμένοι στήν πιό
παράδοξη ὑπακοή, πού τούς κάνει νά ὑποτάσσονται καί
νά ὑπακούουν σέ παράλογους πολλές φορές «γέρον-
τες». Αὐτοί μπορεῖ νά εἶναι ὁ ἄνδρας τους, ἡ γυναίκα
τους, τά παιδιά τους, ἡ ἀπρόσμενη ἤ καί ἀναμενόμενη,
ἀναπόφευκτη πολλές φορές καθημερινή πραγμα-
τικότητα.

Γιά ὅλα αὐτά τά θέματα πού συζητᾶμε ἡ ἀκολουθία
τοῦ γάμου δέν μᾶς ἀφήνει ἀκαθοδήγητους. Προβάλλει,
εἶναι ἀλήθεια, ὡς πρότυπα τόσα ἅγια ζεύγη. Τόν
Ἀβραάμ καί τή Σάρρα, τόν Ἰσαάκ καί τή Ρεβέκκα, τόν
Ἰακώβ καί τή Ραχήλ, τόν Μωσῆ καί τή Σεπφόρα, τόν
Ἰωσήφ καί τήν Ἀσυνέθ, τόν Ζαχαρία καί τήν Ἐλισάβετ,
τόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα. Ἐναπόκειται σέ μᾶς νά ἐπι-
σημάνουμε τίς ίδιαιτερότητες τοῦ καθενός ἀπό αὐτά. Νά
ἐξαγάγουμε μεγάλα μαθήματα καί συμπεράσματα γιά
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τή ζωή μας ἔτσι καθώς προκύπτουν ἀπό τούς βίους τους.
Ἡ ὑπακοή-ὑποταγή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι θεμε-
λιώδης «σταθερά» τόσο τοῦ μοναχικοῦ ὅσο καί τοῦ συ-
ζυγικοῦ βίου. Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, γιά παράδειγμα,
παραμένει φωτεινό μετέωρο ὑποταγῆς καί παράδοξης
ἀποδοχῆς τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ (βλ. Γενέσεως 22, 1-
19).

Καί σέ ἄλλα ἐπίπεδα εἶναι διδακτική ἡ ἐντρύφηση
στούς βίους τῶν «ἐγγάμων ἁγίων» πού ἀναφέρει ἡ ἀκο-
λουθία. Ὁ Ἰωσήφ ἔχει πολλά νά μᾶς διδάξει γιά τήν
ἀμφίσημη ἔννοια τῆς σωφροσύνης. Ἡ σωφροσύνη ὡς
ἐγκράτεια πρίν ἀπό τό γάμο, πού ἐπιβραβεύεται στό
τέλος μέ τά στέφανα-μισθό τῆς σωφροσύνης, ἀλλά καί
ὡς ὁμιλία (συνεύρεση, συνουσία) τῶν συζύγων καί
εὐφροσύνη. Ἡ σωφροσύνη, τελικά, μπορεῖ νά ὁρισθεῖ ὡς
ἡ συνετή καί σύμφωνα μέ τίς καταστάσεις ζωῆς πού
ζοῦμε χρήση τῆς ἐρωτικῆς μας ὁρμῆς (πρίν ἀπό τό γάμο
ἤ μέσα στό γάμο, ὡς παρθένοι ἤ ἔγγαμοι). Σημασία ἔχει
νά προσέξουμε τούς «κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ» καί τήν
τροπή -ὄχι, βέβαια τή ντροπή-, πού παίρνουν οἱ δυνάμεις
μας ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά. Ὁ Ἰωσήφ δέν ντράπηκε νά
φύγει γυμνός μακριά ἀπό τή γυναίκα τοῦ Πετεφρῆ, γι’
αὐτό καί τροπαιοῦχος συνάντησε τήν Ἀσυνέθ (Γενέσεως
39, 7-12· 41, 45).

Στίς λίγες γραμμές πού προηγήθηκαν κάναμε με-
ρικές μόνο νύξεις γιά τό κέρδος πού μποροῦμε ὡς ἔγγα-
μοι νά ἀποκομίσουμε ἀπό τό κείμενο τῆς ἀκολουθίας
τοῦ γάμου γιά τή δική μας ἀκολουθία τοῦ Ἰησοῦ καί τήν
ἀνταπόκριση καί ἀπάντηση στίς λεγόμενες εὐαγγελικές
συμβουλές (παρθενία, ἀκτημοσύνη, ὑπακοή). Εἶναι,
βέβαια, ὁλόκληρη τέχνη νά εὐφραίνεσαι σωφρονῶν,
πτωχός νά περισσεύεις εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, νά πο-
ρεύεσαι ἐν εἰρήνῃ ἐργαζόμενος τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ
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καί ὑποτασσόμενος στό θέλημά Του. Ἀξίζει ὅμως τόν
κόπο νά τό ἐπιχειρήσουμε καί νά προσφέρουμε καί μεῖς,
μέ τό δικό μας βέβαια, τρόπο, τίς ἀπαντήσεις μας στίς
συμβουλές αὐτές ὡς δῶρα πρός τό Θεό.

Ὁ ἱ. Χρυσόστομος διαβλέπει τό τέλος καί δίνει τό
μέτρο καί τήν καταξίωση παντός κόπου καί προσπα-
θείας πρός αὐτή τήν κατεύθυνση μέ τόν ἀκόλουθο ἀρι-
στοτεχνικό τρόπο: «Ἄν οὕτως οἱ γάμοι γένωνται, ... τά τῆς
οἰκίας εὖ  διακείσεται, τῶν ἀρχόντων οὕτω διακειμένων·
καί μετά τῆς οἰκίας οὕτως ἕκαστος δυνήσεται, τῆς ἑαυτοῦ
γυναικός λέγω, καί παίδων καί οἰκετῶν, καί τόν ἐνταῦθα
μετά ἀδείας ἁπάσης διανῦσαι βίον, καί εἰς τήν τῶν
οὐρανῶν βασιλείαν εἰσελθεῖν»6.

6 Ἐγκώμιον εἰς Μάξιμον. Καί περί τοῦ ποίας δεῖ ἄγεσθαι γυναῖκας,

PG 51, 240-241.

«Καί πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος» (Γεν. 1, 2).
(Σχέδιο τοῦ Κώστα Μαργέλη).


