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ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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ΣΙΑ»
Μήνυµα γραµµένο από τον ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ΤΖΕΛΕΠΗ

Μελετώντας κάποιος τις διάφορες Χριστιανικές οµάδες και
οµολογίες, θα παρατηρήσει ουσιαστικές διαφορές σε βασικά
θέµατα που έχουν σχέση µε τη γυναίκα, όπως «Πως πρέπει η
εκκλησία να αντιµετωπίζει την πιστή γυναίκα», «Πως πρέπει
να εµφανίζεται και γενικά να καλλωπίζεται», «Ποια είναι η θέση της µέσα στο σώµα της εκκλησίας», «Ποια πρέπει να είναι
η σχέση της µε τον άνδρα, σύµφωνα µε το Λόγο του Θεού» και
πολλά άλλα ερωτήµατα που έχουν σχέση µε το θέµα αυτό. Στα
παραπάνω ερωτήµατα θα αναφερθούµε µε συντοµία, έχοντας
σαν γνώµονα το Λόγο του Θεού, ώστε να δοθούν σωστές
απαντήσεις.
Θα ήθελα όµως να κάνω µια απαραίτητη διευκρίνιση:
Όλες οι υπάρχουσες απόψεις και διδασκαλίες των διαφόρων Χριστιανικών κινήσεων για το θέµα της γυναίκας
«στηρίζονται» επάνω στη Βίβλο, έστω και αν µεταξύ τους
είναι αντικρουόµενες, που σηµαίνει ότι δεν µπορεί να είναι όλες
σωστές. Για να αποφύγουµε λοιπόν τη λάθος ερµηνεία, ας
ζητούµε µε καρδιά ταπεινή από τον Κύριο Ιησού να µας δίνει
αποκάλυψη της αλήθειας και η «αλήθεια θα φέρει πραγµατική
ελευθερία» µέσα στο άγιο σώµα της εκκλησίας του Χριστού.
1. Η ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Στο ∆ευτερονόµιο ΚΒ/22:5 γράφει: «Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανήκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθή στολήν γυναικός· επειδή πάντες οι πράττοντες ούτως είναι Β∆ΕΛΥΓΜΑ εις
Κύριον τον Θεόν σου». Το αρχαίο κείµενο των Εβδοµήκοντα (Ο΄)
έχει κάποια διαφοροποίηση και αναφέρει τα εξής: «...Ουκ έσται
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ΣΚΕΥΗ ανδρός επί γυναικί, ουδέ µη ενδύσηται ανήρ στολήν
γυναικείαν ότι βδέλυγµα Κυρίω τω Θεώ σου εστίν ΠΑΣ ποιών ταύτα». Εδώ, δεν αναφέρεται «η γυναίκα να µη φορέσει αυτό που
ανήκει στον άνδρα», αλλά «να µην υπάρχουν ΣΚΕΥΗ του άνδρα
επάνω στη γυναίκα». Επειδή η παρούσα µελέτη µου δεν εστιάζεται ειδικά στην ερµηνεία του συγκεκριµένου εδαφίου, αλλά
είναι γενικότερη, θα ασχοληθούµε ειδικά σε κάποια άλλη µελέτη
µας επ' αυτού. Ο Θεός, τον οποίο λατρεύουµε και υψώνουµε,
είναι Θεός τάξης και οµορφιάς και ευαρεστείται όταν τα παιδιά
Του ακολουθούν τις γραµµές της τελειότητάς Του και της αγιότητάς Του. Η ενδυµασία της γυναίκας πρέπει να είναι σεµνή,
χαριτωµένη και όµορφη. Η περιβολή γενικά της γυναίκας και η
γυναικεία περιβολή του άνδρα είναι βδέλυγµα σε όποιον χώρο
και αν βρίσκεται, στο σπίτι, στη δουλειά, στην εργασία, στη
βόλτα, κλπ. Ο Θεός βλέπει την καρδιά της πιστής γυναίκας
(φυσικά και του άνδρα) και δεν θέλει να υπάρχει µέσα της
διαστροφή. Όταν η καρδιά της πιστής γυναίκας είναι ειλικρινής
ενώπιον του Θεού και θέλει να είναι ευάρεστη σε Αυτόν, τότε θα
έχει και τη θηλυκότητα που χρειάζεται, γιατί η θηλυκότητα είναι
για τη γυναίκα και η αρρενωπότητα είναι για τον άνδρα. Ο
Θεός είναι Θεός τάξης, οµορφιάς και καθαρότητας και δεν θέλει
η γυναίκα να παραµελεί τον εαυτό της και να είναι ατηµέλητη.
Αντίθετα, πρέπει να είναι πάντοτε καθαρή και καλοντυµένη,
ευχάριστη και χαριτωµένη, για να µην προσβάλλεται ο Κύριος, γιατί το σώµα της είναι «ναός» (κατοικητήριο) του Θεού.
Ο Ιησούς δεν τριγυρνούσε ξυπόλυτος και κακοντυµένος,
κηρύττοντας το ευαγγέλιο, όπως πιθανόν να παρουσιάζεται σε
κάποια κινηµατογραφική ταινία, αντίθετα, βλέπουµε ότι ο χιτώνας που φορούσε όταν Τον συνέλαβαν στον κήπο της Γεθσηµανής ήταν «άραφος και υφαντός», δηλαδή µεγάλης αξίας, γι’
αυτό και οι Ρωµαίοι στρατιώτες για να µην τον καταστρέψουν,
τον έβαλαν σε κλήρο ποιος θα τον έπαιρνε (βλ. Ιωάννης ΙΘ/19:2325, Ψαλµός ΚΒ/22:18).
Εδώ, όταν αναφερόµαστε στην ανδρική περιβολή της γυναίκας, σε καµιά περίπτωση δεν έχει σχέση µε το αν φορά ή όχι η
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γυναίκα ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ. Η ανδρική και η γυναικεία περιβολή
καθορίζεται από τους ηθικούς κανόνες που διέπουν µία
κοινωνία στις διάφορες χρονικές περιόδους. Αυτό που χθες
ήταν άπρεπο ή δεν άρµοζε να φορεί ο άνδρας ή η γυναίκα,
σήµερα είναι το ηθικά αποδεκτό και σεµνό από την κοινωνία.
Σήµερα, που υπάρχει µεγάλη χαλάρωση και πτώση των ηθικών
αξιών, που αµαρτία έχει πλέον νοµιµοποιηθεί, θα ήταν θρησκευτικός φανατισµός να ισχυριστούµε ότι το παντελόνι είναι αµαρτία όταν το φορά η γυναίκα. Αντίθετα, είναι πλέον η πιο σεµνή ενδυµασία από τις νέες µόδες και τη νέα αισθητική που
έχουν λανσάρουν οι διάφοροι οίκοι µόδας. Άρα «το ανήκον
ένδυµα εις τον άνδρα και το ανήκον εις την γυναίκα» ρυθµίζεται
από τους ηθικούς νόµους που διέπουν κάθε εποχή µια
κοινωνία. Εάν σήµερα κάποιος κυκλοφορούσε στους δρόµους
µε ενδυµασία της εποχής του Ιησού, ή µε φουστανέλα, θα τον
θεωρούσαµε τρελό και ανόητο. Αυτό όµως σε άλλες εποχές
ήταν σεµνό και ηθικό. Εάν µια γυναίκα στη δεκαετία του 60 ή του
70 φορούσε παντελόνι, δεν άρµοζε µε την τότε κοινωνική ηθική.
Σήµερα όµως, δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα οι ηθικές αξίες
έχουν αλλάξει και έχουν διαµορφώσει νέα δεδοµένα. Είναι αυτόνόητο ότι από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι κινηµατογραφικές,
θεατρικές, κλπ παραγωγές, που αναπαριστούν γεγονότα άλλων
χρονικών περιόδων.
Ο Θεός έδωσε στη κάθε γυναίκα µια υπέροχη φυσική οµορφιά για να Τον δοξάζει, γιατί ο Θεός είναι «Θεός ΟΜΟΡΦΙΑΣ
και ΩΡΑΙΟΤΗΤΑΣ», αλλά δυστυχώς όταν η γυναίκα βρίσκεται
έξω από το θέληµά Του, αυτή την οµορφιά την κρύβει κάτω από
την υπερβολική χρήση των συγχρόνων µέσων της αισθητικής
τέχνης, τα οποία αντί να τα χρησιµοποιεί σαν βοηθητικά µέσα,
σύµφωνα µε τα ηθικά και κοινωνικά πλαίσια της κάθε εποχής,
υπάρχουν περιπτώσεις που στην κυριολεξία «µασκαρεύεται»,
σαν να θέλει να κρύψει κάποια εσωτερική ενοχή της, ή σαν να
πρόκειται να παρευρεθεί σε κάποια πνευµατιστική συγκέντρωση, ή σαν να επιδιώκει να «ΓΟΗΤΕΥΕΙ», κάτι που καταδικάζει η
Βίβλος (βλ. Ψαλµός ΝΗ/58:4-5, Ιερεµίας Η/8:17, κλπ).
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∆εν πρέπει να ξεχνάµε την περίπτωση της βασίλισσας Ιεζάβελ, η οποία εισήγαγε επίσηµα την ειδωλολατρεία στο λαό Ισραήλ και η οποία, όταν πήγε εναντίον της ο Ιηού για να την θανατώσει για τα βδελύγµατά της ενώπιον του Θεού, αυτή βάφτηκε
προκλητικά για να τον σαγηνεύσει: «Και ακούσασα η Ιεζάβελ
ΕΒΑΨΕΝ τους οφθαλµούς αυτής, και ΕΚΑΛΛΩΠΙΣΕ την κεφαλήν αυτής….» (βλ. Β’ Βασιλέων Θ/9:30-36). Αυτό, το είχε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά απέτυχε του
σκοπού της. Εδώ η Βίβλος δεν αναφέρει ότι ήταν αµαρτία ο
τεχνικός καλλωπισµός της Ιεζάβελ, αλλά ο λόγος για τον οποίο
έγινε, που ήταν να σαγηνεύσει και να προκαλέσει ερωτικά τον
στρατηγό Ιηού, κάτι που στη σηµερινή εποχή γίνεται καθ’ υπερβολήν. Οι γυναίκες αντί να περιποιούνται τον εαυτό τους, για τη
δόξα του Κυρίου Ιησού, το κάνουν για να προκαλούν το αντίθετο
φύλλο. Είναι και εδώ αυτονόητο ότι δεν γενικεύεται το θέµα,
πάντοτε από κάθε κανόνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.
Μία άλλη βασίλισσα, η Εσθήρ, περιποιόταν και αρωµάτιζε
τον εαυτό της για δώδεκα συνεχείς µήνες προκειµένου να αρέσει
στο µέλλοντα σύζυγό της. Αναφέρει η Βίβλος «Ότε δε έφθανεν η
σειρά εκάστου κορασίου διά να εισέλθη προς τον βασιλέα Ασσουήρην, αφού ήθελε σταθή δώδεκα µήνας κατά το ήθος των γυναικών, διότι ούτω συνεπληρούντο αι ηµέραι του καθαρισµού αυτών,
εξ µήνας περιηλείφοντο µε έλαιον σµύρνινον, και εξ µήνας µε
αρώµατα και µε άλλα καθαριστικά των γυναικών·» (βλ. Εσθήρ
Β/2:9-17). ΙΕΖΑΒΕΛ και ΕΣΘΗΡ, δύο βασίλισσες, που καλλώπιζαν τον εαυτό τους για εντελώς αντίθετούς λόγους: Η πρώτη για
να υπηρετήσει την αµαρτία και το κακό και η δεύτερη για να
αρέσει στον κύριό της, σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού, τον
οποίο υπηρετούσε πιστά και έγινε µετά η αιτία να σωθεί ο λαός
της, ο Ισραήλ, από το µεγάλο αφανισµό που ετοίµαζε ο στρατηγός Αµάν.
Κατά συνέπεια, δεν είναι αντίθετο από το Λόγο του Θεού,
µία γυναίκα να περιποιείται τον εαυτό της, χρησιµοποιώντας
αρώµατα, κρέµες, κλπ ή βάφοντας τα µαλλιά της ή να εξασκεί
το επάγγελµα της αισθητικού και πολλών άλλων σχετικών. Εκείνο που βδελύσσεται ο Κύριος είναι τα κίνητρα και ο σκοπός. Το

σώµα µας είναι ο (χρισµένος) «οίκος» του Θεού και όχι απλώς
πρέπει, αλλά επιβάλλεται να το φροντίζουµε, ώστε η καθαρότητα και η ευωδία του σώµατός µας, να αντανακλά την πνευµατική
µας καθαρότητα.
Μέσα στη Βίβλο διαβάζουµε τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ που µια
πιστή γυναίκα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρµόζει, ώστε να
γίνεται παράδειγµα προς µίµηση της ταπεινότητας της ΕΣΘΗΡ
και παράδειγµα προς αποφυγή της ακολασίας της ΙΕΖΑΒΕΛ. Η
Βίβλος δεν καταδικάζει τον εξωτερικό στολισµό, αλλά δείχνει
την υπεροχή του εσωτερικού στολισµού, χωρίς τους οποίου ο
εξωτερικός είναι µάταιος και αποβαίνει προς καταστροφή:
(Α) ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΛΑ/
ΛΑ/31::30 «Ψευδής (είναι) η χάρις και µάταιον το κάλλος, η γυνή η φοβουµένη τον Κύριον, αύτη θέλει ΕΠΑΙΝΕΙΣΘΑΙ»
(Β) ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΙΒ/
ΙΒ/12::14 «Η ενάρετος γυνή είναι στέφανος εις τον
άνδρα αυτής· η δε προξενούσα αισχύνην είναι ως σαπρία εις τα οστά
αυτού».
(Γ) Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΥ Β/
Β/2::9 «Ωσαύτως και αι γυναίκες µε στολήν σεµνήν,
µε αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς, ουχί µε πλέγµατα ή
χρυσόν ή µαργαρίτας ή ενδυµασίαν πολυτελή»
(∆) Α΄ ΠΕΤΡΟΥ Γ/
Γ/3::3-4 «Των οποίων ο στολισµός ας ήναι ουχί ο εξωτερικός, ο του πλέγµατος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ιµατίων, αλλ' ο κρυπτός άνθρωπος της
καρδίας, κεκοσµηµένος µε την αφθαρσίαν του πράου και ησυχίου
πνεύµατος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιµον. ∆ιότι ούτω
ποτέ και αι άγιαι γυναίκες αι ελπίζουσαι επί τον Θεόν εστόλιζον
εαυτάς, υποτασσόµεναι εις τους άνδρας αυτών».
(Ε) ΤΙΤΟΣ Β/2::3-5 «Αι γραίαι ωσαύτως να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, µη
κατάλαλοι, µη δεδουλωµέναι εις πολλήν οινοποσίαν, να ήναι διδάσκαλοι των καλών, διά να νουθετώσι τας νέας να ήναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, σώφρονες, καθαραί, οικοφύλακες, αγαθαί, ευπειθείς εις
τους ιδίους αυτών άνδρας, διά να µη βλασφηµήται ο λόγος του Θεού»

2. Η ∆ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Υπάρχουν µεταξύ των πιστών διάφορες απόψεις ως προς
την υπηρεσία της γυναίκας µέσα στην εκκλησία, όπως εάν
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πρέπει ή όχι να µιλάει στις συναθροίσεις, εάν πρέπει να δίνει τη
µαρτυρία της, εάν πρέπει να διδάσκει τα παιδιά της και πολλά
άλλα, µε αποτέλεσµα το µισό σώµα της εκκλησίας του Ιησού,
όταν δεν προβαίνει σε αυτές και άλλες υπηρεσίες, να αποµονώνεται, να βρίσκεται στην αφάνεια και να τηρεί µια παθητική
στάση. Αυτή η άποψη στηρίζεται σε παρερµηνεία της Α΄ Κορινθίους Ι∆/14:33-35. Ο απ. Παύλος στην ίδια επιστολή (ΙΑ/11:5)
γράφει ότι η γυναίκα µπορεί και ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ και ΝΑ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ µέσα στην εκκλησία. Άρα κάτι άλλο εννοεί ο Παύλος
στο κεφάλαιο Ι∆/14:33-35, όπως θα δούµε στη συνέχεια.
Ο Λόγος του Θεού µας φανερώνει ότι η γυναίκα µπορεί να
προσφέρει τις υπηρεσίες της στο σώµα της εκκλησίας, µπορεί
να λαµβάνει ενεργό µέρος στη συµπροσευχή, να συµµετέχει στη
συµµελέτη της εκκλησίας, να προφητεύει εφόσον έχει το χάρισµα της προφητείας (Α΄ Κορινθ.ΙΑ/11:5) και γενικά να εξασκεί όλα
τα χαρίσµατα που της δίνει το άγιο Πνεύµα του Θεού. ∆εν επιτρέπεται όµως να ασκεί κυριαρχικά δικαιώµατα, που σε θέση
ευθύνης και εξουσίας ανήκουν στον άνδρα και αυτό ισχύει και
για την (τοπική της) εκκλησία και για τον άνδρα της. Εάν συµβεί
αυτό χαλάει ο τύπος που ο Θεός έχει θέσει: Ο άνδρας είναι
τύπος του ΙΗΣΟΥ και η γυναίκα είναι τύπος της ΝΥΜΦΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, κατά συνέπεια ο ΙΗΣΟΥΣ (ο άνδρας) είναι η εξουσία της
ΝΥΜΦΗΣ (της γυναίκας): «Η γυνή ας µανθάνη εν ησυχία µετά πάσης
υποταγής· εις γυναίκα όµως δεν συγχωρώ να διδάσκη, µηδέ να
αυθεντεύη επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζη» (Α΄ Τιµόθ. Β/2:11-12).
Η προφητεία είναι χάρισµα από τον Κύριο και έχει δοθεί όχι
µόνο στους άνδρες, αλλά και στις γυναίκες: «Πάσα δε γυνή
ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΗ ή ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΥΣΑ…» (Α΄ Κορινθ.ΙΑ/11:56). Επειδή, υπάρχουν Χριστιανικές κινήσεις και οµάδες που δεν
δέχονται το ΒΑΠΤΙΣΜΑ και τα ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ του αγίου Πνεύµατος και δεν πιστεύουν στο «λαλείν ξένας γλώσσας» και στο
«προφητεύειν», δεν επιδιώκουν για την εκπλήρωση αυτού του
εδαφίου µέσα στην τοπική εκκλησία που ανήκουν.
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Τα ΕΝΝΕΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ που αναφέρονται στην Α΄ Κορινθίους ΙΑ/11:4-11 είναι για όλο το σώµα της εκκλησίας του Ιησού
και φυσικά είναι και για τις πιστές γυναίκες. Τα ΠΕΝΤΕ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ που αναφέρονται στην Εφεσίους ∆/4:11 είναι µόνο για
την πνευµατική ηγεσία της εκκλησίας. Η διακονία του κηρύγµατος και της διδασκαλίας του Λόγου του Θεού κατά βάση έχει
ανατεθεί στον άνδρα, που είναι ο τύπος του Χριστού και δεν
επιτρέπεται στη γυναίκα να διδάσκει και να διαφεντεύει, να ασκεί
δηλαδή εξουσία επάνω στον άνδρα της, γιατί αυτός είναι η δοσµένη από το Θεό δική της κεφαλή (=εξουσία) και η προστασία
της από τους αγγέλους τους σκότους (Α΄ Κορινθ. ΙΑ/11:10).
(Α) Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΥ Β/
Β/2::1111-12 «Η γυνή ας µανθάνη εν ησυχία µετά
πάσης υποταγής· εις γυναίκα όµως δεν συγχωρώ ΝΑ ∆Ι∆ΑΣΚΗ,
µηδέ ΝΑ ΑΥΘΕΝΤΕΥΗ επί του ανδρός, α λ λ ά να ησυχάζη»
(Β) Α΄ ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ/
«Αι γυναίκες ωσαύτως σεµναί, ουχί
Γ/3::11
κατάλαλοι, εγκρατείς, πισταί κατά πάντα..»
(Γ) Α΄ ΚΟΡΙΝΘ
:33ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ι∆/
Ι∆/14:33
:33-35 «∆ιότι ο Θεός δεν είναι (Θεός) ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΣ, αλλά (Θεός) ειρήνης. Καθώς εν πάσαις ταις εκκλησίαις
των αγίων. Αι γυναίκές σας ΑΣ ΣΙΩΠΩΣΙΝ εν ταις εκκλησίαις·
διότι δεν είναι συγκεχωρηµένον εις αυτάς να λαλώσιν, αλλά ΝΑ
ΥΠΟ-ΤΑΣΣΩΝΤΑΙ, καθώς και ο νόµος λέγει. Αλλ' εάν θέλωσι να
µάθωσι τι, ας ερωτώσιν εν τω οίκω τους άνδρας αυτών· διότι
αισχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσιν εν εκκλησία».

Όταν η Βίβλος αναφέρει «Αι γυναίκές σας ΑΣ ΣΙΩΠΩΣΙΝ εν
ταις εκκλησίαις» δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι η γυναίκα δεν
πρέπει να συµµετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις και διακονίες
της εκκλησίας, αλλά αναφέρεται στην ακαταστασία που δηµιουργείται µέσα στην εκκλησία από τους ψίθυρους και τις απόρίες των γυναικών, κάτι που πολύ συχνά έκαναν οι γυναίκες της
εποχής εκείνης στην τοπική εκκλησία της Κορίνθου. Για να µη
συµβαίνει αυτό ο Παύλος συµβουλεύει «τα ΠΑΝΤΑ να γίνονται
ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΣ και ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ» (Α΄ Κορινθ.ΙΑ/11:40) και ιδιαίτερα όταν γίνονται προφητείες µέσα στην εκκλησία συνιστά
«ο ένας µετά τον άλλον να προφητεύητε δια να µανθάνωσι πάντες»
(Α΄ Κορινθίους ΙΑ/11:31).
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Όσες περιπτώσεις γυναικών έχουµε, που ήσαν (και είναι)
εργάτες στη διακονία του Λόγου του Θεού, βλέπουµε να ήσαν
ταπεινές και υποταγµένες και στους άνδρες τους και στον τοπικό
τους ποιµένα (εφόσον βέβαια και αυτός στέκεται σωστά ενώπιον
του Θεού), είχαν το χρίσµα του Θεού και γενικά την καθαρή οδηγία Του για το πώς θα εργαζόντουσαν µέσα στον αγρό Του (π.χ.
Κάθριν Κούλµαν, Πάολα Κάσνερ, ∆ωροθέα Τρούντελ, κλπ).
Ο απ. Παύλος γράφει ότι «δεν είναι (πλέον) Ιουδαίος ουδέ
Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι ΑΡΣΕΝ και
ΘΗΛΥ· διότι πάντες σεις είσθε ΕΙΣ (=ένας) εν Χριστώ Ιησού»· (Γαλάτας Γ/3:28). Όλοι µπροστά στο Θεό είµαστε «ΕΝΑΣ», χωρίς
διακρίσεις φύλου, κοινωνικής τάξης, χρώµατος, κλπ.. Στον ουρανό δεν θα υπάρχουν διαχωρισµοί µε τα δικά µας κριτήρια,
όλοι θα απολαµβάνουν τη δόξα της παρουσίας του Κυρίου Ιησού. Σαν «αξία» µπροστά στον Κύριο είναι ακριβώς το ίδιο
και ο άνδρας και η γυναίκα. O Ιησούς µε τη διδασκαλία Του
υπήρξε ο πρωτοπόρος στα δικαιώµατα των γυναικών, που
σήµερα oι διάφορες φεµινιστικές οργανώσεις αγωνίζονται για την
απόκτησή τους.
3. ΣΧΕΣΗ ΑΝ∆ΡΑ και ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Στην Α΄ Κορινθίους ΙΑ/11:3 η Βίβλος λέγει: «Θέλω δε να
εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ, κεφαλή
δε της γυναικός ο ΑΝΗΡ, κεφαλή δε του Χριστού ο ΘΕΟΣ». Εδώ
βλέπουµε ότι ο ΘΕΟΣ είναι εξουσία πάνω από τον Ιησού (ως
άνθρωπο βέβαια), ο ΙΗΣΟΥΣ είναι εξουσία πάνω από τον άνδρα
και ο ΑΝ∆ΡΑΣ είναι εξουσία πάνω από τη γυναίκα.
Ο άνδρας έχει εξουσία πάνω στη γυναίκα, γιατί αυτός πρώτος πλάσθηκε, που σηµαίνει σαν δηµιούργηµα του Θεού και σαν
ύπαρξη είναι αρχαιότερος από τη γυναίκα, η οποία πλάσθηκε
ΓΙΑ τον άνδρα και ΑΠΟ τον ίδιο τον άνδρα (βλ. Γένεσις Β/2:1825). Σαν ανθρώπινο γένος λοιπόν υπάρχουµε διά µέσου του
Ιησού. Ο Θεός µέσα στην πρόθεσή Του και στην παντοδυναµία
Του είδε την «εκκλησία», αλλά ταυτόχρονα είδε και την αµαρτία
µας. Είδε όµως πριν από εµάς, το Αρνίον που θα έδινε τον
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εαυτό Του αντίλυτρο υπέρ πάντων (Α΄ Πέτρου Α:20) και µε βάση Εκείνον µας έπλασε «κατ’ εικόνα Του» µε απώτερο σκοπό
Του να γίνουµε και «καθ’ οµοίωση Του». Μέσα λοιπόν από το
σχέδιο και την καρδιά του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σαν άνθρωπος, έχει την προτεραιότητα, γιατί από Αυτόν και διά µέσου
Αυτού έχουµε όλοι εµείς την ύπαρξή µας.

H γυναίκα οφείλει να «υποτάσσεται» στον άνδρα της µε
αγάπη και σεβασµό για έξι (6) βασικούς λόγους:

Ο ΑΝ∆ΡΑΣ λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο που δηµιουργήθηκε επάνω στον κόσµο, σαν συνέχεια αυτού που ήδη είχε
αρχίσει στην καρδιά του Πατέρα προ καταβολής κόσµου
και στη συνέχεια δηµιουργήθηκε η ΓΥΝΑΙΚΑ από την πλευρά
του άνδρα και για τον άνδρα «..διότι ο Αδάµ πρώτος επλάσθη, έπειτα η Εύα» (Α΄ Τιµόθεου Β/2:13).

(4) Ο «ανήρ δεν είναι ΕΚ της γυναικός» (Α΄ Κορινθίους ΙΑ/11:8)

Η γυναίκα είναι δυστυχισµένη όταν δεν υποτάσσεται στον
άνδρα της, γιατί φεύγει κάτω από τη νόµιµη εξουσία που της
έδωσε ο Κύριος, µε αποτέλεσµα να γίνεται εύκολος στόχος του
∆ιαβόλου και των πονηρών δυνάµεών του (Α΄ Κορινθίους ΙΑ/11:
10-11). Μια ισορροπηµένη γυναίκα δεν θέλει να διοικεί, αλλά
είναι ικανοποιηµένη µε τη συνετή διοίκηση του άνδρα της, εφόσον βέβαια και αυτός µένει κάτω από την εξουσία του Ιησού.
Η Αγία Γραφή διδάσκει η γυναίκα να «υποτάσσεται» στον
άνδρα της: «Αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας ως εις
τον Κύριον, ∆ΙΟΤΙ Ο ΑΝΗΡ ΕΙΝΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ,
καθώς και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας, και αυτός είναι
σωτήρ του σώµατος. Αλλά καθώς η εκκλησία υποτάσσεται εις
τον Χριστόν, ούτω και αι γυναίκες (ας υποτάσσωνται) εις τους
άνδρας αυτών κατά ΠΑΝΤΑ» (Εφεσίους Ε/5:22-24). Όταν η Γραφή αναφέρει «εξουσία» και «υποτάσσεσθε» δεν εννοεί πουθενά
την καταναγκαστική, την καταπιεστική ή τη δουλική υποταγή,
αλλά το ΣΕΒΑΣΜΟ. Ενώπιον του Θεού η γυναίκα είναι ΙΣΗ
µε τον άνδρα (Γένεσις Β/2:18, Γαλάτας Γ/3:28, Α΄ Κορινθ. ΙΑ/11:9,
κλπ), ιεραρχικά διαφέρει από αυτόν, δηλαδή ως προς τη θέση
ευθύνης και ιεραρχίας, γι’ αυτό και πρέπει να του αποδίδει την
οφειλόµενη τιµή και σεβασµό και αυτός να την αγαπά και να την
περιθάλπτει.
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(1) Ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναίκας (Εφεσίους Ε/5:23)
(2) Ο Αδάµ πρώτος επλάσθη (Α΄ Τιµόθεου Β/2:13)
(3) Ο Αδάµ «δεν ηπατήθη, αλλά η γυνή» (Α΄ Τιµόθεου Β/2:14)

(5) Ο «ανήρ δεν ΕΚΤΙΣΘΗ δια την γυναίκα» (Α΄ Κορινθ. ΙΑ/11:9)
(6) Επειδή η εκκλησία υποτάσσεται στον Ιησού (Εφεσίους Ε/5:24)
Παρακάτω αναγράφονται περιληπτικά, ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις του άνδρα και της γυναίκας στις µεταξύ τους
σχέσεις:
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΑ
(α) Να αποδίδει τιµή στη γυναίκα του (Α΄ Πέτρου Γ/3:7).
(β) Να αγαπά τη γυναίκα του (Εφεσίους Ε/5:25-28).
(γ) Να µην είναι πικρός µε αυτήν (Κολοσσαείς Γ/3:19).
(δ) Να της αποδίδει την οφειλόµενη εύνοια (Α΄ Κορινθ.Ζ/Ζ:3-5).
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
(α) Να υποτάσσεται στον άνδρα της (Α΄ Πέτρου Γ/3:7, Εφεσ. Ε/5:22)
(β) Να είναι σεµνή και να έχει σωφροσύνη, καθώς και έργα
θεοσέβειας (Α΄ Τιµόθεου Β/2:9-10).
(γ) Να µη διδάσκει και να µην αυθεντεύει στον άνδρα της
(Α΄ Τιµόθεου Β/2:11-12).
(δ) Να είναι σεµνή, εγκρατής, όχι κατάλαλη και πιστή κατά
πάντα (Α΄ Τιµόθεου Γ/3:11).
(ε) Να υποτάσσεται στον άνδρα της «….ως εν Κυρίω»
(βλ. Εφεσίους Ε/5:22, (Κολοσσαείς Γ/3:18).
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4. ΓΑΜΗΛΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝ∆ΡΑ και ΓΥΝΑΙΚΑΣ

άγιος από τη στιγµή που αναγεννήθηκε.

Υπάρχει µία διαστρέβλωση του Λόγου του Θεού από το
∆ιάβολου, ο οποίος έχει πείσει µία µεγάλη µερίδα ανθρώπων ότι
οι γαµήλιες σχέσεις των δύο φύλων είναι αµαρτία και µάλιστα
πολύ µεγάλη, ή ότι δεν πρέπει να συνέρχονται σε συγκεκριµένες
ηµέρες της εβδοµάδας (κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, καθώς και
στις εορτές). Αυτά όχι µόνο δεν διδάσκονται από τη Βίβλο, αλλά
αναφέρονται τα εντελώς αντίθετα και µάλιστα µε ρητό τρόπο. Ο
ίδιος ο Θεός θέσπισε το θεσµό του γάµου στον κήπο της Εδέµ
και έδωσε την ευλογία Του στον Αδάµ και την Εύα να αυξηθούν
και να πληθυνθούν (βλ. Γένεσις Α/1:28, Β/2:21-24). Ο Ιησούς τίµησε µε την παρουσία Του την ένωση των δεσµών του γάµου
δύο νέων στην πόλη Κανά της Γαλιλαίας, όπου εκεί έκανε και το
πρώτο Του θαύµα (Ιωάννης Β/2:1-12).

Μόνο σε µια περίπτωση ο Λόγος του Θεού θέτει δέσµευση
για το θέµα αυτό που είναι όταν και οι δύο σύζυγοι (όχι ΜΟΝΟΝ ο ένας) αποφασίζουν από κοινού να απέχουν από
γαµήλιες σχέσεις λόγω ΝΗΣΤΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ: «Μη
αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν (ήναι) τι εκ συµφώνου προς καιρόν, ∆ΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΙΝΗΣΘΕ εις την ΝΗΣΤΕΙΑΝ και εις την
ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ· και πάλιν συνέρχεσθε επί το αυτό, διά να µη σας
πειράζη ο Σατανάς διά την ακράτειάν σας» (Α΄ Κορινθίους Ζ/7:5).

Εκείνο, που καταδικάζει ο Λόγος του Θεού είναι η παράνοµη σχέση δύο ανθρώπων, ενώ η σχέση τους µέσα στα πλαίσια
του γάµου είναι η πιο θαυµάσια και η πιο όµορφη εµπειρία που
µπορεί να έχουν µεταξύ τους. ∆υστυχώς όµως ο άνθρωπος,
που του αρέσει να είναι µακριά από το Θεό και το άγιο θέληµα
Του, πήρε αυτό που ο Θεός το έκανε για να εκδηλώνεται η
τέλεια αγάπη µεταξύ δύο ανθρώπων και το έκανε µία ευτελή
πράξη χωρίς αξία και το µετέτρεψε σε κάτι το ακάθαρτο. Όταν η
σχέση αυτή απογυµνωθεί από την αµοιβαία αγάπη, το σεβασµό
και την ειλικρινή επιθυµία όπως προσφέρει ο ένας στον άλλο την
ολοκλήρωση της ευτυχίας τους και την οµορφιά της ένωσής
τους, τότε η σχέση αυτή αποβαίνει απλά µία ζωώδης πράξη, για
την οποία η Γραφή αναφέρεται µε σαφείς χαρακτηρισµούς.
Σύµφωνα µε τη Βίβλο, οι δύο σύζυγοι είναι ελεύθεροι να
συνέρχονται µεταξύ τους όποτε θέλουν και όσες φορές θέλουν, δεν θέτει για το θέµα αυτό καµιά δέσµευση, ούτε για το
χρόνο, εάν είναι νύχτα ή ηµέρα, ή εάν είναι πρωϊ ή βράδυ, ούτε
για ποια ηµέρα της εβδοµάδας επιτρέπεται ή απαγορεύεται να
συνέρχονται, γιατί όλες οι ηµέρες ενώπιον του Κυρίου είναι άγιες (βλ. Ρωµαίους Ι∆/14:5-6), όπως και ο πιστός άνθρωπος είναι
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Συνεχίζει παρακάτω ο απ. Παύλος και αναφέρει: «Λέγω δε
προς τους αγάµους και προς τας χήρας, καλόν είναι εις αυτούς
εάν µείνωσι καθώς και εγώ. Αλλ' ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΓΚΡΑΤΕΥΩΝΤΑΙ,
ας νυµφευθώσι· διότι καλήτερον είναι να νυµφευθώσι παρά να
εξάπτωνται. Εις δε τους νενυµφευµένους παραγγέλλω, ουχί εγώ
αλλ' ο Κύριος, να µη χωρισθή η γυνή από του ανδρός αυτής» (Α΄
Κορινθίους Ζ/7:8-10).

Ας µην εξαπατά ο Σατανάς το σώµα του Χριστού µε ψεύτικες εισηγήσεις και υποβαθµίζεται η σχέση αυτή, που ο Θεός την
έδωσε για να φέρει την τέλεια και αρµονική συµβίωση των δύο
ατόµων, άλλωστε αυτό διακηρύττει συνέχεια η Βίβλος, ότι «θέλουσιν είσθαι οι ∆ΥΟ εις σάρκαν ΜΙΑΝ» (βλ. Γένεσις Β/2:24, Ματθαίος ΙΘ/19:5, Μάρκος Ι΄/10:7-8, Εφεσίους Ε/5:28-31, κλπ).
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σαν συµπέρασµα, όλων των παραπάνω αναφερθέντων,
βλέπουµε ότι ο ∆ιάβολος, εχθρός της οικογένειας και της ευλογηµένης ενότητας των µελών της, θέλει στον πνευµατικό τοµέα
τη µεν ΓΥΝΑΙΚΑ να είναι χωρίς δραστηριότητες, καθηλωµένη σε
µια καρέκλα της εκκλησίας, άβουλη και χωρίς ενεργητικότητα,
τον δε ΑΝ∆ΡΑ να είναι αυταρχικός, σκληρός και εγωκεντρικός,
επειδή αυτός είναι η «εξουσία» και να µη δίνει «λογαριασµό»
στη γυναίκα του για ότι κάνει, αλλά γι’ αυτόν να είναι η υποδειγµατική νοικοκυρά του σπιτιού. Βέβαια, στο φυσικό τοµέα τα
πράγµατα σήµερα έχουν πλήρως διαστρεβλωθεί και η γυναίκα
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είναι πλέον η «εξουσία» της οικογένειας και εφόσον ο άνδρας
της δεν συµφωνεί µαζί της, το διαζύγιο είναι η εύκολη λύση.
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝ∆ΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ. Ο Ιησούς φέρνει ενότητα, αγάπη, οµόνοια και σεβασµό µέσα στο ζευγάρι και αυτό
γίνεται όχι εξαναγκαστικά, αλλά αυτό γίνεται µε χαρούµενη καρδιά και ευγνωµοσύνη γι’ Αυτόν που πέθανε στη δική τους θέση.

στις ελλείψεις του και να τον στηρίζει µε τη µαρτυρία της, µε τη
γλυκιά αγάπη της και µε το σεβασµό της προς αυτόν, πρέπει
στο πρόσωπό του να βλέπει την πνευµατική της εξουσία που ο
Θεός έχει θέσει επάνω της για τη δική της ασφάλεια «Θέλω δε να
εξεύρητε, ότι η κεφαλή (=εξουσία) παντός ανδρός είναι ο Χριστός,
ΚΕΦΑΛΗ δε ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ο ΑΝΗΡ, κεφαλή δε του Χριστού
ο Θεός……∆ιά τούτο η γυνή χρεωστεί να έχη εξουσίαν επί της
κεφαλής αυτής διά τους αγγέλους» (Α΄ Κορινθίους ΙΑ/11:3,10).

Ο Ιησούς θέλει τον άνδρα να είναι γεµάτος, όχι µε αυταρχισµό και απαιτήσεις, αλλά µε αγάπη, θυσία και σοφία, ώστε να
τιµά τη γυναίκα του, σαν ασθενέστερο σκεύος που είναι. Θέλει
τον άνδρα να είναι ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ απέναντι στη γυναίκα
του, η οποία είναι ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η εκκλησία διδάσκει
τα τέκνα της και τα νουθετεί στην αγάπη του Ιησού. Το ίδιο κάνει
και η πιστή γυναίκα στα τέκνα της που ο Κύριος της χάρισε.
Το πνεύµα της αγάπης του Ιησού θέλει τη γυναίκα να υποτάσσεται στον άνδρα της «ως εν Κυρίω», χωρίς να χρειάζεται ο
άνδρας της να της το υπενθυµίζει. «Ως εν Κυρίω» σηµαίνει ότι
στο πρόσωπο του άνδρα της θα βλέπει τον Κύριο Ιησού, κάτι
που σήµερα η πιστή γυναίκα υστερεί κατά πολύ, καθόσον στις
πλείστες βιοτικές υποθέσεις πάντα έχει «δίκιο» και σπάνια κάνει
λάθος στις απόψεις της και στις επιλογές της.
Ο Ιησούς θέλει επίσης η γυναίκα να υποτάσσεται στην εξουσία της εκκλησίας που Αυτός έχει θέσει (και όχι οι άνθρωποι),
να µη σφετερίζεται εξουσίες που δεν της ανήκουν και δεν της
αρµόζουν και να είναι γεµάτη από πνεύµα ταπεινό, αγάπης και
ησυχίας, έτοιµη για κάθε αγαθή οµολογία, όπου και αν βρίσκεται
(σπίτι, δουλειά, εκκλησία, κλπ). Πιστεύω ότι ο Κύριος Ιησούς
θέλει η γυναίκα να είναι ένα ενεργό µέλος του σώµατος της
εκκλησίας Του και όχι να είναι τυπική και αµέτοχη στη λατρεία,
εµποδιζόµενη από πονηρά πνεύµατα τυπικισµού, αδράνειας και
ψευτοταπεινοφροσύνης.
Η γυναίκα, που πλάσθηκε «οµοία και ΒΟΗΘΟΣ προς τον
άνδρα» (Γένεσις Β/2:18) πρέπει να συµπληρώνει τον άνδρα της
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: «ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ»
Γεννήθηκε στο χωριό Σελινούντας (Κρόκοβα) του Αιγίου. Από µικρός αγαπούσε το Θεό και πήγαινε τακτικά στην εκκλησία και στο κατηχητικό σχολείο. Ο
πατέρας του ήταν ψάλτης, αλλά τον έχασε όταν ήταν σε ηλικία εννέα (9) ετών
και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθόσον η µητέρα του, χήρα µε έξι (6)
ανήλικα παιδιά, οικονοµικά τα έβγαζε πολύ δύσκολα. Όταν ήταν σε ηλικία 14
ετών και βρισκόταν στη Β΄ τάξη Γυµνασίου, η Μητρόπολη Αιγιαλείας δώρισε
στους µαθητές από µία Καινή ∆ιαθήκη σε µετάφραση 4 καθηγητών Πανεπιστηµίου (έκδοση «ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») και για πρώτη φορά διάβασε ολόκληρη την
Καινή ∆ιαθήκη και µάλιστα δύο φορές. ∆ιάβαζε και έβλεπε πόσο απλά και
όµορφα παρουσιάζονται οι αιώνιες αλήθειες του Λόγου του Θεού και πόσο απλό
είναι ο κάθε άνθρωπος να έχει προσωπική σχέση µε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.
Στις απορίες που είχε, απαντήσεις δεν έπαιρνε από κανέναν. Όλοι του απαντούσαν συγκεχυµένα.
Χαρακτηριστικά, θυµάται την ανάλυση που τους έκανε ο καθηγητής της Θεολογίας για την προς Εβραίους επιστολή, σύµφωνα µε την οποία καταργείται η
ειδική ιεροσύνη της περιόδου της Παλαιάς ∆ιαθήκης, καταργείται πλέον µεσιτικός ρόλος των ιερέων και θεσπίζεται η γενική ιεροσύνη όλων πιστών της περιόδου της Καινής ∆ιαθήκης µε µοναδικό αρχιερέα και µεσίτη τον ίδιο τον Ιησού
Χριστό. Αυτό δεν µπορούσε να το καταλάβει. Ρωτούσε ιερωµένους και θεολόγους «γιατί στους πρώτους αποστολικούς χρόνους δεν υπήρχε ειδική τάξη ιερέων και γιατί σήµερα υπάρχει;» αλλά παντού υπήρχε άγνοια. Ρωτούσε «γιατί ο
Ιησούς ήταν πάντοτε απλός, χωρίς χρυσαφικά και στολίδια επάνω Του και γιατί
πήγαινε µε ένα απλό γαϊδουράκι, ενώ οι σηµερινοί θρησκευτικοί ηγέτες είναι
γεµάτοι µε πανάκριβα χρυσαφικά επάνω τους και χρησιµοποιούν πολυτελείς
λιµουζίνες;» αλλά απάντηση καµιά. Σε σχετική ερώτηση που έκανε σε κάποιον
Αρχιµανδρίτη από την Κρήτη, η απάντηση ήταν ότι «εµείς γενικά χρησιµοποιούµε λιµουζίνες παλαιού τύπου». Ρωτούσε για θέµατα πίστης, σωτηρίας, δικαίωσης, κλπ, αλλά η απάντηση πολλές φορές ήταν στερεότυπη: «Πήγαινε στην
εκκλησία, άναψε κανένα κεράκι, φίλησε το χέρι του παπά για ευλογία…και
λοιπά, και λοιπά». Εκείνο που πολύ τον στενοχωρούσε ήταν, όταν του έλεγαν
«Πίστευε και µη ερεύνα».
Μετά από όλα αυτά και ενώ βρισκόταν στην Στ΄ τάξη του Γυµνασίου (το Γυµνάσιο ήταν εξατάξιο), πήρε την απόφαση να µην ξαναπάει στο κατηχητικό,
αφού λύση στις απορίες του δεν είχε και αποφάσισε να ερευνήσει µόνος του για
να βρει την ΑΛΗΘΕΙΑ, αφού οι άνθρωποι µη έχοντες οι ίδιοι την «αλήθεια», δεν
µπορούσαν να τον οδηγήσουν σ’ αυτήν. Είχε µέσα του την έντονη επιθυµία να
έχει µια ζωντανή και προσωπική σχέση µε τον Ιησού, αλλά ο ∆ιάβολος, τον
παρέσυρε και ασχολήθηκε µε άλλα πράγµατα, που δεν µπορούσαν να γεµίσουν
το κενό της καρδιάς του.
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Το Σεπτέµβριο του 1975 έρχεται στην Αθήνα για να φοιτήσει στο Πολιτικό
Τµήµα της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (∆ηµόσιο ∆ίκαιο και
Πολιτικών Επιστηµών). Η επιθυµία στην καρδιά του για να γνωρίσει την αλήθεια
συνέχιζε να καίει, αλλά ο εχθρός της ψυχής, του παρουσίασε άλλα ενδιαφέροντα, όπως πολιτική, διασκέδαση, κλπ, τα οποία όχι µόνο δεν µπορούσαν να
γεµίσουν το κενό της καρδιά του, αλλά αυτό συνέχεια µεγάλωνε. Για ένα χρόνο
ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την πολιτική, έχοντας ενταχθεί σε κάποιο πολιτικό
φορέα. Όταν πήγαινε σε διάφορες πολιτικές συγκεντρώσεις, φώναζε, χειροκροτούσε και γενικά εκδηλωνόταν έντονα, έδειχνε πως αυτό τον γέµιζε, αλλά όταν
επέστρεφε στο σπίτι, µέσα στο πνεύµα του υπήρχε µια ανεξήγητη θλίψη και µια
µεγάλη απογοήτευση, µε αποτέλεσµα να αναρωτιέται «Εάν πράγµατι αυτός
ήταν ο σκοπός της ζωής του; Και εάν αυτός είναι, τότε γιατί δεν τον ευχαριστεί
τίποτα;». Στην κραυγή αυτή της καρδιάς του, ο ουρανός δεν έµεινε ασυγκίνητος,
γιατί ο Ιησούς αποκαλύπτεται σε κάθε ειλικρινή καρδιά που Τον εκζητεί µε
απλότητα.
Το έτος 1976 και ενώ βρισκόταν στο Β΄ έτος των σπουδών του, εργαζόταν
σε µια ιδιωτική επιχείρηση στην περιοχή Μεταµόρφωση Αττικής. Εκεί εργαζόταν
και ένας νεαρός άνδρας, ονόµατι Νίκος, που αγαπούσε το Θεό και η
συµπεριφορά του και ο τρόπος του διέφερε όλων των άλλων. Κάποια ηµέρα είχε
µαζί του ένα άρθρο από µια ηµερήσια εφηµερίδα, που αναφερόταν στον
Αντίχριστο. Το πήρε, το διάβασε και ένιωσε τη µεγαλύτερη έκπληξη στη ζωή
του. ∆εν µπορούσε να καταλάβει πως, ενώ είχε διαβάσει πολλά χριστιανικά βιβλία, είχε διαβάσει την Καινή ∆ιαθήκη και επί χρόνια πήγαινε στο κατηχητικό
σχολείο, δεν γνώριζε τίποτα για τον «άνθρωπο της αµαρτίας», τον Αντίχριστο
και τώρα µια πολιτική εφηµερίδα να ασχολείται µε το θέµα αυτό. Αυτό ήταν το
κίνητρο για να αρχίσει να µελετά τη Βίβλο µε ζήλο. Όλα τα άλλα ενδιαφέροντά
του παραµερίστηκαν.
Μελετώντας συστηµατικά για ένα εξάµηνο το Λόγο του Θεού άρχισαν τα
πνευµατικά του µάτια να ανοίγουν και να κατανοεί πράγµατα για τα οποία πριν
είχε απορίες και ερωτηµατικά. Η ζωή του άρχισε να αποκτά νόηµα και σκοπό.
Κατάλαβε πλέον, γιατί υπάρχει, γιατί ο Ιησούς σταυρώθηκε, γιατί ο κόσµος
βρίσκεται µακριά από το Θεό, τι πρέπει να πιστεύει και να ακολουθεί, πώς να
σωθεί από τις αµαρτίες του και τι ήθελε από αυτόν ο Ιησούς. Γνώριζε πολλά ΓΙΑ
τον Ιησού Χριστό, αλλά ακόµα του έλειπε το πιο σηµαντικό, δεν είχε γνωρίσει
προσωπικά ΤΟΝ Ι∆ΙΟ τον Ιησού. Ήξερε µε το νου ποια είναι η αλήθεια, αλλά µε
την καρδιά δεν είχε γνωρίσει Αυτόν που είναι η Αλήθεια. Αυτό συνέβηκε τον
Απρίλιο του 1977, κάποιο πρωϊνό που δεν εργαζόταν και ήταν µόνος σπίτι.
Καθώς µελετούσε το Λόγο του Θεού, ένιωσε την επιθυµία να αφιερώσει τη ζωή
του στον Ιησού και να αναλάβει Αυτός το τιµόνι της ζωής του. Γονάτισε και µε
απλά λόγια ζήτησε από τον Κύριο Ιησού να έρθει το Πνεύµα Του να κατοικήσει
µέσα στην καρδιά του και να αναλάβει Αυτός τη ζωή του. Τότε, έγινε µάρτυρας
µιας θαυµαστής εµπειρίας, κάτι σαν ουράνιο φως τον γέµισε και η ζωή του σε
δευτερόλεπτα άλλαξε ριζικά. Μια νέα πνευµατική γέννηση έγινε εκείνη τη στιγµή,
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αναγεννήθηκε από το άγιο Πνεύµα του Θεού. ΠΡΙΝ ήταν ένας χαµένος αµαρτωλός µε προορισµό την αιώνια καταδίκη, ΤΩΡΑ ήταν ένας σωσµένος αµαρτωλός µε ουράνια κληρονοµιά.
Μετά από αυτό το γεγονός που ήταν ορόσηµο στη ζωή του, ενώθηκε µε µια
χριστιανική συνάθροιση για να λατρεύει τον Κύριο Ιησού µαζί µε άλλους
πνευµατικούς αδελφούς, που είχαν και αυτοί την εµπειρία της αναγέννησης,
εκπληρώνοντας έτσι το Λόγο Του, που µας προτρέπει «Να µην αφήνουµε να
συνερχόµαστε όλοι µαζί, καθώς είναι συνήθεια σε µερικούς» (βλ. Εβραίους
10:25). Καθώς προχωρούσε στον πνευµατικό δρόµο και αυξανόταν στην πίστη,
εκζητούσε όλο και περισσότερο να του αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού και να
έχει µεγαλύτερη επίγνωση του προσώπου του Ιησού. Παρατήρησε ότι στη
συντροφιά των πιστών που βρισκόταν, µερικές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής
δεν θίγονταν. Το 1978 ένιωσε µεγάλη χαρά µέσα στο πνεύµα του, καθώς έµαθε
ότι υπάρχουν πιστοί, που είχαν στη ζωή τους, εκτός της εµπειρίας της αναγέννησης και την εµπειρία της Πεντηκοστής, όπως αυτή αναφέρεται στο βιβλίο
ο
των Πράξεων των Αποστόλων (βλ. κεφ.2 ) και κήρυτταν θεία θεραπεία από τις
αρρώστιες, καθόσον τις αλήθειες αυτές τις διάβαζε µέσα στο Λόγο του Θεού και
τις πίστευε από την αρχή της πίστης του. Έκτοτε ζητούσε ευκαιρία να βρεθεί µε
τους αδελφούς αυτούς, γεγονός που συνέβηκε για πρώτη φορά σε κάποια
χριστιανική εκδήλωση το έτος 1979, κατά την ηµέρα της Πεντηκοστής.
Καθοριστικός παράγοντας για την παραπέρα χριστιανική του πορεία ήταν το
γεγονός της θαυµαστής αποκάλυψης που του έκανε ο Κύριος Ιησούς για το
«ποιος είναι» και να ακολουθεί την «πρώτη ΠΑΣΩΝ των εντολών», η οποία
είναι «Άκουε Ισραήλ. Κύριος ο Θεός ηµών είναι “EΙΣ” Κύριος» (βλ.Μάρκος
ΙΒ/12:28-31). Γνώρισε ότι η εκκλησία Ιησού Χριστού είναι ο πνευµατικός Ισραήλ
και λατρεύει τον ΕΝΑ Θεό που υπάρχει, τον Πατέρα, µέσα στο πρόσωπο του
Υιού Του, του Ιησού, στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωµα του αγίου Πνεύµατος του Πατέρα σωµατικά. Kαθοριστικό ρόλο σε αυτό, είχε και ένας χρισµένος
εργάτης του Ευαγγελίου, νεαρός τότε, που τον οδήγησε σε θαυµαστές αποκαλύψεις του Λόγου του Θεού, γεγονός που άλλαξε όλη του την πνευµατική πορεία.
Το 1980 κατατάχθηκε στην Πολεµική Αεροπορία, όπου εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του, υπηρετώντας το µεγαλύτερο µέρος της θητείας του
στη Λήµνο. Ένα µήνα µετά την απόλυσή του από το στρατό, νυµφεύεται και από
τον Νοέµβριο του 1982, αρχίζει µαζί µε τη σύζυγό του να εργάζεται για τον Κύριο
Ιησού στη χριστιανική συνάθροιση που είχε πάει όταν ο Κύριος τον αναγέννησε
µε το Πνεύµα Του. Ο Κύριος τον ευλογεί και στον τοµέα της εργασίας του, όπου
µε θαυµαστό τρόπο ανοίγει το δρόµο και το Μάρτιο του 1984 διορίζεται στο
δηµόσιο. Το Σεπτέµβριο του 1986, φεύγει από τη χριστιανική οµάδα στην οποία
ήταν, χωρίς όµως, για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, να προσκολληθεί σε κάποια
άλλη, γιατί ο Κύριος είχε κάτι θαυµαστό να κάνει στη ζωή του και έπρεπε να
µάθει να στηρίζεται µόνο σ’ Αυτόν και να Τον εµπιστεύεται πλήρως.
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Τον επόµενο χρόνο, στις 9 Νοεµβρίου 1987, ηµέρα ∆ευτέρα, ο Κύριος Ιησούς τον βαπτίζει µε το Πνεύµα Του. Όπως ο ίδιος οµολογεί στη σύντοµη
βιογραφία του, ήταν γι’ αυτόν µια συγκλονιστική εµπειρία. Καθώς προ-σευχόταν
µαζί µε άλλους πιστούς και δόξαζε τον Κύριο Ιησού, Αυτός τον γέµισε µε το
Πνεύµα Του, όπως ακριβώς γεµίζει ένα δοχείο µε νερό και ταυτόχρονα ένας
χείµαρρος δοξολογίας έβγαινε από µέσα του σε ξένες γλώσσες, όπως συνέβηκε
για πρώτη φορά στους αποστόλους την ηµέρα της Πεντηκοστής και όπως
συνέβηκε και συµβαίνει σε εκατοµµύρια πιστούς σε όλους τους αιώνες και σ’
ολόκληρο τον κόσµο.
Με την «αναγέννησή» του το Πνεύµα του Θεού καθάρισε τη ζωή του από
κάθε αµαρτία, γιατί ο Ιησούς επάνω στο σταυρό του Γολγοθά πλήρωσε τις δικές
του αµαρτίες και τις δικές του αρρώστιες, πέθανε ο Ιησούς αντί γι’ αυτόν. Με το
«βάπτισµα του αγίου Πνεύµατος» ο Κύριος κατοίκησε µόνιµα µέσα του και το
σώµα του έγινε ο ζωντανός ναός του αγίου Πνεύµατος του Θεού (βλ. Α΄
Κορινθίους ς΄:19 /Β΄ Κορινθίους ς΄:16 /κλπ). Η πνευµατική του πορεία και γενικά
η ζωή του πήρε από το τότε νέα πορεία. Μετά από ενάµισι χρόνο (Ιανουάριος
1989) βαπτίζεται µε το άγιο Πνεύµα και η σύζυγός του. Η υπηρεσία τους µέσα
στον αγρό του Κυρίου, η οποία πέρασε από πολλά στάδια δοκιµασιών, θλίψεων
και αγώνων, παίρνει νέα µορφή.
Ήδη από το 1986 είχε αρχίσει να γράφει βιβλία πνευµατικού περιεχοµένου,
τα οποία έγιναν η αιτία να δηµιουργούνται διάφορες πνευµατικές εστίες πανελλήνια και ο Κύριος να τον χρησιµοποιεί πιο θετικά για τη διάδοση του µηνύµατος
του ευαγγελίου Του. Το συγγραφικό έργο το είχε ξεκινήσει από ηλικίας 19 ετών
περίπου, όπου είχε κάνει µικρές µελέτες και είχε συγγράψει διάφορα άρθρα και
δοκίµια, καθώς και δύο κοινωνικά διηγήµατα. Αργότερα, όταν έδωσε την καρδιά
του στον Ιησού, αφιέρωσε το χάρισµά του αυτό στην υπηρεσία Του. Έχει
συγγράψει µεγάλο αριθµό βιβλίων µε ποικίλη ύλη, κατά βάση πνευµατικού περιεχοµένου (ερµηνευτικά, απολογητικά, εσχατολογικά, κλπ). Στη διακονία του
έχει δώσει την (άτυπη) επωνυµία «ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΟΣ», γιατί πιστεύει ότι µόνο µε ειλικρινή αγάπη και φιλαδέλφεια µπορεί κάποιος να υπηρετήσει τον πλησίον του,
µια γνήσια φιλαδέλφεια που να έχει την καρδιά της αγάπης του Ιησού Χριστού.
Εκτός από τη συγγραφική του δραστηριότητα, είναι και ένας κήρυκας του
Λόγου του Θεού, µε αποτέλεσµα πολλοί άνθρωποι να έχουν ευλογηθεί από τη
διακονία του, καθώς εκζητούν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους και στρέφονται µε
δίψα στον άγιο Λόγο Του, ο οποίος (όπως ιδιαίτερα τονίζει) αποτελεί ύψιστη τιµή
για τη Χώρα µας, καθόσον η Καινή ∆ιαθήκη έχει γραφτεί απευθείας στην
Ελληνική γλώσσα, ένα προνόµιο µοναδικό για µας, που ο Θεός δεν το έδωσε σε
κανένα άλλο έθνος. Είναι πνευµατική µας και πολιτιστική µας κληρονοµιά, µια
παρακαταθήκη ευλογηµένη.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να διαβάσει το βιβλίο µε
τίτλο «ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ» (Κωδικός Νο 11)
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