
Η συμπεριφορά της συζύγου

Και αφού σηκώθηκε από εκεί, έρχεται στα όρια της Ιουδαίας και πέρα από τον Ιορδάνη, και 
συμπορεύονται πάλι πλήθη προς αυτόν και, καθώς συνήθιζε, πάλι τους δίδασκε. Και πλησίασαν 
Φαρισαίοι και τον επερωτούσαν αν επιτρέπεται σ’ έναν άντρα να αποδιώξει τη γυναίκα του, για να 
τον πειράξουν. Εκείνος αποκρίθηκε και τους είπε: «Τι εντολή σας έδωσε ο Μωυσής;» Εκείνοι 
είπαν: « Ο Μωυσής επέτρεψε να γράψει κανείς έγγραφο διαζυγίου και να την αποδιώξει». Ο 
Ιησούς όμως τους είπε: «Για τη σκληροκαρδία σας έγραψε σ’ εσάς αυτήν την εντολή. Αλλά από την 
αρχή της κτίσης ο Θεός τούς έκανε αρσενικό και θηλυκό. Γι’ αυτό θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον 
πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και οι δύο θα είναι μία 
σάρκα. Ώστε δεν είναι πια δύο, αλλά μία σάρκα. Αυτό λοιπόν που ο Θεός συνέζευξε ο άνθρωπος ας 
μην το χωρίζει». Και στην οικία πάλι οι μαθητές τον επερωτούσαν γι’ αυτό.Και τους λέει: «Όποιος 
αποδιώξει τη γυναίκα του και νυμφευτεί άλλη μοιχεύεται πάνω σ’ αυτήν. Και αν αυτή αποδιώξει 
τον άντρα της και παντρευτεί άλλον μοιχεύεται».                                                                 Μρ. ι  1-12ʹ
                    

Όμοια οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους δικούς σας άντρες, ώστε, και αν μερικοί απειθούν στο 
λόγο του Θεού, να κερδηθούν χωρίς λόγια με τη συμπεριφορά των γυναικών τους, όταν 
παρατηρήσουν την αγνή συμπεριφορά σας με φόβο Θεού. Ας είναι ο στολισμός σας όχι εξωτερικός, 
το πλέξιμο των μαλλιών και το να βάζετε χρυσαφικά γύρω από τα μέλη σας ή το να ντύνεστε 
φορέματα, αλλά ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς με τον άφθαρτο στολισμό τού πράου και ήσυχου 
πνεύματος, που είναι μπροστά στο Θεό πολυτελές. Γιατί έτσι κάποτε κοσμούσαν τους εαυτούς τους 
και οι άγιες γυναίκες που έλπιζαν στο Θεό, καθώς υποτάσσονταν στους δικούς τους άντρες, όπως η 
Σάρρα υπάκουσε στον Αβραάμ και τον καλούσε «κύριο» – της οποίας γίνατε τέκνα αν 
αγαθοποιείτε και δε φοβάστε κανένα τρόμαγμα. Οι άντρες, όμοια, να κατοικείτε μαζί τους με 
κατανόηση, γιατί το γυναικείο σκεύος είναι ασθενέστερο, απονέμοντας τιμή στις γυναίκες σας, 
επειδή είναι μαζί σας και συγκληρονόμοι στη ζωή της χάρης, ώστε να μην εμποδίζονται οι 
προσευχές σας.                                                                                                                      1 Πτ. γ   1-7ʹ
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Οι γυναίκες της παλιάς εποχής ωνόμαζαν κύριους τους άνδρες τους και τους παραχωρούσαν τα 
πρωτεία. Αλλά και εκείνοι θα πης αγαπούσαν τις γυναίκες τους. Το γνωρίζω κι εγώ, δε μου είναι 
άγνωστο ∙ αλλά όταν σε συμβουλεύουμε με εκείνα που πρέπουν σε σένα, μη σκέπτεσαι όσα 
αρμόζουν σ’ εκείνους. Διότι όταν συμβουλεύουμε και τα παιδιά να υπακούουν στους γονείς τους 
λέγοντάς ότι είναι γραμμένο, «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» μας λένε, πες και τη 
συνέχεια, ότι δηλαδή «και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα υμών» ( Εφ. 6,2 ) . 
Λοιπόν ούτε συ να μου λες τώρα αυτά, αλλά να προσπαθής με ευγνωμοσύνη να δίνης στον άνδρα 
αυτά που του πρέπουν. Διότι και όταν μιλώ στον άνδρα σου και τον συμβουλεύω να σε αγαπά και 
να σε περιποιήται, δεν τον αφήνω να μου προβάλλη τον νόμο που γράφτηκε για τη γυναίκα, αλλά 
ζητώ τον νόμο που γράφτηκε γι’ αυτόν.
Και συ λοιπόν μόνο αυτά που πρέπουν σε σένα να κάνης με πολλή φροντίδα και να κάνεις υπακοή 
στο σύζυγό σου. Διότι αν πείθεσαι στον άνδρα για την αγάπη του Θεού, μη μου λες αυτά που 
πρέπει να κάνη εκείνος, αλλά να εκτελής με ακρίβεια αυτά για τα οποία ο νομοθέτης σε κατέστησε 
υπεύθυνη. Διότι αυτό προ πάντων είναι απόδειξις το ότι κάνεις υπακοή στο Θεό, όταν, μολονότι 
προσβάλλεσαι από αντιξοότητες , δεν παραβαίνης τον νόμο του. Γι’ αυτό βέβαια εκείνος που αγαπά 
αυτόν που τον αγαπά, δεν κάνει κάτι το σπουδαίο, ενώ εκείνος που περιποιείται εκείνον που τον 
μισεί, αυτός στεφανώνεται. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, να σκέφτεσαι και συ, ότι εάν υπομένης τον 
άνδρα ενώ είναι φορτικός θα πάρης λαμπρό στεφάνι, αν όμως τον υπομένης ενώ είναι ήμερος και 
πράος, για ποιό λόγο θα σε στεφανώση ο Θεός;
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