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Όςαμ ξ Αδάμ είδε ςημ Δύα είπε· «Τξύςξ μσμ ξρςξύμ εκ ςχμ ξρςέχμ μξσ και ραον
εκ ςηπ ραοκόπ μξσ» (Γεμ. 2,23). Δηλαδή είμαι ρώμα μξσ, είμαι ποξέκςαρη ςξσ εασςξύ μξσ,
είμαι γέμμημα από μέμα. Δίμαι ξμξξύρια και ξμόςιμη ύπαονη με μέμα. Και τσρικά ασςή
θα είμαι βξηθόπ μξσ, ρύμςοξτόπ μξσ, ρσμεογάςηπ μξσ. Η εσςσυία ςηπ εσςσυία μξσ, η υαοά
ςηπ υαοά μξσ και η ποόξδξπ ςηπ ποόξδόπ μξσ. Όςαμ αογόςεοα ξ Αδάμ θα πει ρςξ Θεό όςι
η γσμαίκα πξσ ςξσ έδχρε βξηθό έγιμε αιςία ςηπ καςαρςοξτήπ ςξσ, ξ άγιξπ Χοσρόρςξμξπ
θα ςξσ πει· «Απ ποόρευεπ· από ρέμα εναοςάςξ μα παοαμείμει βξηθόπ και μα ςημ
ρσγκοαςήρειπ από ςημ καςαρςοξτή, αμςί μα παοαρσοθείπ και ρσ από ασςήμ».
Ο Ιακώβ, όςαμ ρσμαμςά μεςά είκξρι υοόμια ςξμ αδελτό ςξσ Ηραύ, αμ και ξ Θεόπ
ςξμ εσλόγηρε μα είμαι ξ κύοιξπ ςξσ Ηραύ και εκείμξπ δξύλξπ ςξσ, εμ ςξύςξιπ ξμξμάζει
ςξμ εασςό ςξσ σπηοέςη ςξσ, ςξμ θεχοεί κύοιό ςξσ, ςξμ ποξρκσμά επςά τξοέπ και ςξσ
ζηςά μα λάβει ςα πλξύρια δώοα πξσ ςξσ ποξρτέοει. Κι όςαμ εκείμξπ αομείςαι ςξσ λέγει·
«Αμ μ’ αγαπάπ. Δένξσ ςα δώοα μξσ· εγώ ρςα ποξρτέοχ από ςημ καοδιά μξσ, γιαςί είδα
ςξ ποόρχπό ρξσ ραμ ποόρχπξ ςξσ Θεξύ και πξλύ θα ήθελα μα έυχ ςημ εύμξιά ρξσ (Γεμ.
33,10). Ο Ιακώβ δεμ βλέπει ςξμ αδελτό ςξσ απλώπ ραμ ράοκα ςξσ και ξμξξύριό ςξσ,
όπχπ ξ Αδάμ είδε ςημ Δύα, αλλά ραμ ποόρχπξ ςξσ Θεξύ, ατξύ είμαι πλαρμέμξπ κας’
εικόμα και καθ’ ξμξίχρη, αρυέςχπ αμ δεμ είυε ςημ πμεσμαςικόςηςα πξσ είυε εκείμξπ.
«Δικώμ ειμί ςηπ αοοήςξσ δόνηπ ρξσ, ει και ρςίγμαςα τέοχ πςαιρμάςχμ» φάλλει ξ άγιξπ
Ιχάμμηπ ξ Δαμαρκημόπ ρςημ μεκοώριμη ακξλξσθία. Πόρξ ςαπειμώθηκε ξ Ιακώβ και με
πόρη αγάπη και ρύμερη τέοθηκε ρςξμ αδελτό ςξσ, για μα ςξμ ενεσμεμίρει και μα
αγαπηθξύμ ναμά!
Ο Κύοιξπ ρςημ παοαβξλή ςηπ Κοίρεχπ πξσ διαβάζεςαι ρςημ Δκκληρία μαπ ρήμεοα,
λέγει όςι, όςαμ δείςε πειμαρμέμξ, διφαρμέμξ, μεςαμάρςη και γεμικά νέμξ, γσμμό, αρθεμή,
τσλακιρμέμξ (!), ςόςε μα νέοεςε βλέπεςε εμέμα. Η ρσμπεοιτξοά ραπ απέμαμςι ρςξσπ
αμθοώπξσπ ασςξύπ είμαι ξσριαρςικά ρσμπεοιτξοά απέμαμςί μξσ. Θα με δείςε ραμ τχπ αμ
τεοθείςε θεςικά, ραμ τχςιά αμ τεοθείςε αομηςικά (Μαςθ. 25,31-46).
Ο απόρςξλξπ Παύλξπ όμχπ ρςξ ρημεοιμό απξρςξλικό αμάγμχρμα μαπ εμημεοώμει
όςι σπάουξσμ όυι μόμξ ρχμαςικά αρθεμείπ αλλά και πμεσμαςικά. Δτιρςά δε ςημ ποξρξυή
όςι ξι έυξμςεπ πλήοη θεξλξγική γμώρη, αμ αδιατξοήρξσμ για ςξσπ αρθεμείπ αδελτξύπ,
πξσ δεμ καςέυξσμ ςημ θεξλξγική αλήθεια και άγξμςαι και τέοξμςαι από λαμθαρμέμεπ
απόφειπ, και έςρι γίμξσμ αιςία με ςημ αρύμεςη ρσμπεοιτξοά ςξσπ μα υαθξύμ εμςελώπ, μα
γμχοίζξσμ όςι ξσριαρςικά «ειπ Χοιρςόμ αμαοςάμξσμ»! Κι αμ θέλξσμ μα είμαι ρχρςξί θα
ποέπει μα θσριάρξσμ ςημ ελεσθεοία ςξσπ υάοιμ ςηπ ρχςηοίαπ ςχμ αδελτώμ.
Ο ι. Χοσρόρςξμξπ, εομημεύξμςαπ ςημ Α΄ ποξπ Κξοιμθίξσπ επιρςξλή ςξσ απξρςόλξσ
Παύλξσ και τθάμξμςαπ ρςξ υχοίξ 10,24, ςξ ξπξίξ λέγει «Μηδείπ ςξ εασςξύ ζηςείςχ, αλλά
ςξ ςξσ εςέοξσ έκαρςξπ», αματέοει ςα ενήπ ανιξποόρεκςα και ρημαμςικά για ςημ καςά
Χοιρςόμ ςελείχρη· «Η πιξ ςέλεια και μεγάλη εμςξλή ςξσ Χοιρςξύ, η πιξ φηλή κξοστή
πξσ μπξοεί μα τθάρει ξ άμθοχπξπ, η πιξ ρχρςή μέθξδξπ για επιςύυξσμε ςξ «καθ’
ξμξίχρη» είμαι ςξ μα εμδιατεοόμαρςε όυι για ςξ ρσμτέοξμ ςξ δικό μαπ αλλά για ςξ

ρσμτέοξμ ςχμ άλλχμ». Και ρσμευίζει ξ ι. παςήο λέγξμςαπ· «Τίπξςε δεμ είμαι ςόρξ
ρπξσδαίξ και ρημαμςικό ξύςε ρε αμαδεικμύει άνιξ μιμηςή ςξσ Χοιρςξύ, όρξ ςξ μα
τοξμςίζειπ για ςξμ πληρίξμ ρξσ και μα εμδιατέοεραι ποώςα για κείμξμ και μεςά για
ρέμα. Κι αμ ακόμη μηρςεύειπ ή κξιμάραι κάςχ για άρκηρη, ή ςοχπ ρςάυςη, ή θοημείπ
ρσμευώπ για ςιπ αμαοςίεπ ρξσ, για ςξμ πληρίξμ όμχπ δεμ τοξμςίρειπ, ςίπξςα μεγάλξ δεμ
έκαμεπ και είραι πξλύ μακοιά ςηπ καςά Χοιρςόμ ςελειώρεχπ».
Και ξ ιεοόπ παςήο δεμ αοκείςαι μα ςξμίρει θεχοηςικά μόμξ ασςή ςημ αλήθεια,
αλλά ποξυχοεί, και παοξσριάζξμςαπ ςημ ζχή ςχμ βιβλικώμ ποξρώπχμ, δείυμει μέρα από
ςημ ποάνη ςηπ ζχήπ ςξ πόρξ ρχρςή είμαι η διδαυή ςξσ. Έςρι Παύλξπ, π. υ., σπξμέμει ςα
πάμςα, γίμεςαι «ςξιπ πάρι ςα πάμςα», δεμ παίομει δεκάοα ςρακιρςή από καμέμα,
σπξδξσλώμεςαι ρ’ όλξσπ, ρσμμξοτώμεςαι πξλλέπ τξοέπ με ςα καποίςρια και ςιπ
ιδιξοοσθμίεπ ςχμ αμθοώπχμ, ετ’ όρξμ βέβαια δεμ είμαι αμαοςχλέπ, τθάμει ρςξ ρημείξ μα
ζηςάει μα γίμει «αμάθεμα» (Ρχμ. 9,3), αοκεί μα ρχθξύμ ξι ρσγγεμείπ ςξσ καςά ράοκα, ξι
αδελτξί ςξσ Ιξσδαίξι. Και ξ Θεόπ ςξμ καθιρςά ξσοαμξβάμξμα, ςξμ αμαδεικμύει ρςόμα
ςξσ και ποώςξ ςχμ απξρςόλχμ.
Ο απόρςξλξπ Παύλξπ, ξ ξπξίξπ μαπ μίληρε για ςξσπ πμεσμαςικά αρθεμείπ, ρςξ
Η´κετάλαιξ ςηπ Α´ποξπ Κξοιμθίξσπ επιρςξλήπ, ενεςάζει ςξ θέμα ςηπ βοώρεχπ ςχμ
ειδχλξθύςχμ. Δηλαδή ςχμ κοεάςχμ πξσ ποξρτεοόςαμ ρςξσπ ειδχλξλαςοικξύπ μαξύπ και,
επειδή ήςαμ πξλλά, ξι ιεοείπ ςα πξσλξύραμ ρςα κοεξπχλεία ςηπ επξυήπ και σπήουε
ποόβλημα μήπχπ και ςα αγξοάρξσμ και υοιρςιαμξί υχοίπ μα ςξ νέοξσμ. Ο Παύλξπ
διαςείμεςαι, ατξύ δεμ σπάουξσμ άλλξι θεξί και ξι θεξί ςχμ εθμώμ είμαι αμύπαοκςξι,
ξσριαρςικά δεμ σπάουξσμ είδχλα και δεμ μαπ μξλύμξσμ, αμ ςα τάμε χπ απλά κοέαςα και
ςίπξςα παοαπάμχ. Αλλά ρε ασςή ςη γμώρη δεμ μπξοξύμ μα ποξυχοήρξσμ ξι αρθεμείπ
και αθεξλόγηςξι αδελτξί, ξι ξπξίξι ςα θεχοξύμ όςι έυξσμ ειδχλξλαςοικέπ ιδιόςηςεπ και
μπξοξύμ μα ςξσπ μξλύμξσμ.
Σσμεπώπ ποέπει μα ποξρένξσμε η γμώρη μαπ μη γίμει αιςία μα ρκαμδαλιρςξύμ ξι
αρθεμείπ αδελτξί και υαθξύμ σπάονειπ για ςιπ ξπξίεπ ξ Χοιρςόπ απέθαμε. Η γμώρη μαπ
κάμει εγχιρςέπ και πεοιτοξμηςέπ ςχμ άλλχμ, αλλά η αγάπη ξικξδξμεί ςημ Δκκληρία.
Χοειάζεςαι λξιπόμ μα έυξσμε μξσμ Χοιρςξύ και διάκοιρη και μα τεοόμαρςε αμάλξγα,
θσριάζξμςαπ ςημ ελεσθεοία μαπ και ςημ γμώρη μαπ, γιαςί μπξοεί ρςημ ποξρπάθειά μαπ μα
βγάλξσμε ςα ζιζάμια ςηπ αγμχρίαπ και ςχμ δειριδαιμξμιώμ μα καςαρςοέφξσμε και ςξ
ρςάοι. Θα ποέπει μα δσμαμώρξσμε ςξσπ αδελτξύπ μαπ θεξλξγικά ποώςα και μεςά μα
επιυειοήρξσμε ςξ ρχρςό. Μέυοι ςόςε ποέπει μα ρεβόμαρςε ςημ αδσμαμία ςξσπ. Γι’ ασςό ξ
Παύλξπ ποξςιμά μα μη τάει κοέαπ καθόλξσ ρε όλη ςξσ ςημ ζχή, για μα μη ρκαμδαλίρει
κάπξιξ αρθεμή αδελτό.
Φσρικά σπάουξσμ και ζηςήμαςα πξσ δεμ μπξοξύμε μα κάμξσμε πίρχ, άρυεςα αμ
ρκαμδαλίζξμςαι κάπξιξι, γιαςί η εσθύμη είμαι δική ςξσπ. Αμ κάπξιξπ ρκαμδαλίζεςαι,
γιαςί ξ τίλξπ ςξσ ή ξ ρσγγεμήπ ςξσ ή ξ γμχρςόπ ςξσ κξιμχμεί ρσυμά, ή ποξρεύυεςαι πξλύ,
η μεςαμξεί πξλύ, η ελεεί πξλύ ή ρσγυχοεί ςξσπ ευθοξύπ ςξσ και άλλα παοόμξια, ρε ασςή
ςημ πεοίπςχρη δεμ έυει ρσμείδηρη αρθεμή, αλλά ρσμείδηρη κακή και αμαοςχλή. Ο Κάιμ
ρκαμδαλίρςηκε με ςη θσρία ςξσ αδελτξύ ςξσ Άβελ, ξ Φαοιραίξπ με ςημ μεςάμξια ςξσ
Τελώμη και ξ ποερβύςεοξπ σιόπ με ςημ αγάπη ςξσ παςέοα για ςξμ μεώςεοξ άρχςξ. Οι
ταοιραίξι και ξι γοαμμαςείπ ρκαμδαλιζόςαμ, γιαςί ξ Χοιρςόπ ρσμαμαρςοετόςαμ με
αμαοςχλξύπ. Έςρι ασςξκαςαρςοέτξμςαι από μόμξι ςξσπ.
Αουιμ. Μελέςιξπ Απ. Βαδοαυάμηπ

