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Οικογενειακές διακρίσεις… 
Γένεση 25:19-28,  37:1-3, Ιάκωβος 2:1-12 

 

Θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που εν πολλοίς, πονάει και ταλαιπωρεί. Στις διακρίσεις. Των γονιών 
προς τα παιδιά, αλλά και το ανάποδο μερικές φορές, των παππούδων στα εγγόνια, αλλά και το 
ανάποδο. Ο Λόγος του Θεού έχει άφθονο υλικό και στο χρόνο που έχουμε – αν και σε καμία 
περίπτωση δεν προλαβαίνουμε να αγγίξουμε τα πάντα, ούτε καν τα πιο πολλά, εντούτοις – θα 
πάρουμε μια γενική κατεύθυνση. 

Θα δούμε την οικογένεια του Ιακώβ, μια βαθειά προβληματική οικογένεια. Η ιστορία τους ξεκινάει 
από τη μεγάλη δυσκολία που είχε η Ρεβέκκα να κάνει παιδιά. Το ζευγάρι περίμενε 20 χρόνια για να 
κάνει παιδιά. Η Ρεβέκκα όμως ήταν στείρα, κι ο Ισαάκ προσευχήθηκε στον Κύριο γι’ αυτό. Ο Κύριος 
άκουσε την προσευχή του και η Ρεβέκκα έμεινε έγκυος με δίδυμα στην κοιλιά της (Γέν. 25:21). Αυτό 
φανερώνει πως δεν ήταν άσχετοι άνθρωποι με το Θεό. Είχαν πίστη. Αμέσως μετά μάλιστα 
διαβάζουμε: Τα παιδιά όμως συγκρούονταν μέσα της, κι εκείνη φώναζε: «Αν είναι έτσι, γιατί να 
μείνω έγκυος;» Πήγε λοιπόν να ρωτήσει τον Κύριο (Γέν 25:22). Στο ένα εδάφιο προσεύχεται ο Ισαάκ, 
στο άλλο η Ρεβέκκα. Κάτι υπάρχει μέσα σου για να πηγαίνεις στο Θεό και να τον ρωτάς.Πιστεύεις. Ο 
Θεός, λοιπόν, τους αποκάλυψε ποιο ήταν το σχέδιο Του: Ο Κύριος της απάντησε: «Δύο έθνη είναι 
στην κοιλιά σου, δύο λαοί θα βγουν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα υποτάξει τον άλλο, ο 
μεγαλύτερος θα γίνει δούλος στον μικρότερο» (Γέν. 25:23). Το λέμε όλο αυτό επειδή είναι σημαντικό 
πως δεν ήταν άνθρωποι άσχετοι με το Θεό. Είχαν πίστη. Είχαν εξασκήσει πίστη. 20 χρόνια περίμεναν. 
Δεν είναι λίγο. Δεν έκαναν τα λάθη του Αβραάμ και της Σάρρας. Κι όμως, στο θέμα των διακρίσεων 
έκαναν λάθος. Κι ας ήταν πιστοί. Μετά την αναγέννηση, χρειάζεται να γίνει το έργο του αγιασμού σε 
βάθος για να καθαριστούν παλιές νοοτροπίες, που συχνά ούτε που τις συνειδητοποιύμε.  

Όταν έφτασε η μέρα της γέννας, η Ρεβέκκα έκανε πράγματι δίδυμους γιους. Αυτός που βγήκε 
πρώτος ήταν εντελώς κόκκινος και τριχωτός σαν μανδύας, και τον ονόμασαν Ησαύ. Βγήκε ο 
αδερφός του, που με το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ησαύ, και τον ονόμασαν Ιακώβ. Ο Ισαάκ 
ήταν εξήντα χρονών όταν γεννήθηκαν οι γιοι του (Γεν. 25:24-26). Τα παιδιά γεννήθηκαν και ήταν 
εντελώς διαφορετικά από τη γέννα τους. Και από την πρώτη κιόλας στιγμή φαινόταν αυτή η αντίθεση 
που θα υπήρχε, και που τελικά θα οδηγούσε ο μεγαλύτερος να υπηρετήσει τον μικρότερο.  

Δυστυχώς όμως, παρόλη την πίστη τους και παρόλο που ήξεραν τι θέλει ο Θεός, δεν έκαναν τίποτα 
για να τα προετοιμάσουν. Τα αγόρια αφέθηκαν να μεγαλώσουν το καθένα με το δικό του τρόπο. 
Διαβάζουμε στο εδάφιο 27, Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Ησαύ έγινε εξαίρετος κυνηγός, άνθρωπος της 
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υπαίθρου, ενώ ο Ιακώβ ήταν ήσυχος άνθρωπος, που του άρεσε να μένει στη σκηνή (Γεν. 25:27). Ο 
Ησαύ ήταν ο δυνατός, ο άνθρωπος που ζούσε έξω, άνθρωπος που για την εποχή του θα ήταν αυτός 
που όταν τον έβλεπες ήξερες πως αυτός δεν αστειεύεται. Ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος «ήσυχος», πιο 
χαμηλών τόνων, τουλάχιστον εξωτερικά. Σε αντίθεση με τον αδελφό του τον Ησαύ, ο Ιακώβ 
κατοικούσε σε σκηνές. Ανήκε, δηλαδή, στο είδος των ανθρώπων που ζούσαν νομαδικά και ήταν 
βοσκοί, δεν ζούσαν από το κυνήγι.  

Κάθε γονιός που μεγαλώνει παιδιά νομίζω μπορεί να βεβαιώσει πως παρόλο που τα παιδιά του 
μεγαλώνουν με τους ίδιους γονείς, ακούν τα ίδια πράγματα, εντούτοις είναι άνθρωποι διαφορετικοί.  
Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ή και δεν έχουμε πει ‘εγώ τα μεγάλωσα όλα, στο ίδιο σπίτι κι όμως 
είναι αλλιώτικοι άνθρωποι’. 

Οι διαφορές αυτές δυστυχώς οδήγησαν στο να κάνουν διακρίσεις ο Ισαάκ και η Ρεβέκκα. Το εδάφιο 
28 είναι μια σοβαρή προειδοποίηση που κάθε γονιός πρέπει να προσέξει: Ο Ισαάκ αγαπούσε τον 
Ησαύ, γιατί του άρεσαν τα φαγητά του κυνηγιού· η Ρεβέκκα όμως αγαπούσε τον Ιακώβ (Γεν. 25:28). 
Οι γονείς λοιπόν, έχουν προτιμήσεις και κάνουν διακρίσεις, και οι δύο. Και τις κάνουν με βάση το τι 
αρέσει στους ίδιους. Ο Ισαάκ αγαπούσε τον Ησαύ επειδή του άρεσε το κυνήγι του. Για την Ρεβέκκα 
δεν μας δίνει τον λόγο. Ίσως επειδή θυμόταν την προφητεία, ίσως επειδή έμενε στις σκηνές και τον 
είχε περισσότερο μαζί της. 

Αυτή είναι μια αποτύπωση γνωστή αδελφοί, δεν είναι; 
Εσένα σ’ αγαπώ  
…γιατί έχεις το όνομα του παππού!!  
…επειδή ακολούθησες τα αχνάρια του μπαμπά. 
…είσαι καλός στα μαθήματα, μας κάνεις περήφανους. 
…ε, ευτυχώς που έχουμε και την κόρη. Θα πιούμε ένα ποτήρι νερό στα γεράματα… 
…αυτή είναι  καπάτσα… 
…εσύ με καταλαβαίνεις… 
…αυτός είναι το στερνοπαίδι… 
 
Μεγαλώνουμε με όλα αυτά. Ζούμε έτσι.  Πόσο εύκολο είναι να αγαπήσεις και να ξεχωρίσεις το παιδί 
εκείνο που τα ενδιαφέροντά του και ο χαρακτήρας του ταιριάζει με τον δικό μας.  

Οι διακρίσεις αυτές έχουν ολέθριες συνέπειες. Είναι μια λάθος συμπεριφορά που φανερώνει 
λαθεμένες νοοτροπίες των μεγάλων, γονιών και παππούδων,  χτίζει τον χαρακτήρα των παιδιών με 
λάθος τρόπο. Και ταλαιπωρεί και τις δικές τους σχέσεις μετά. Στην περίπτωση του Ισαάκ και της 
Ρεβέκκας αυτή η διάκριση προετοίμασε το έδαφος για να υπάρξει αντιδικία ανάμεσα στα αδέλφια. 
Όταν ο Ησαύ έχει τον πατέρα του να του δείχνει αδυναμία και τη μητέρα του να προτιμάει τον Ιακώβ 
τι θα σκεφτεί; Κανείς δεν δικαιολογεί τον Ησαύ, που πούλησε τα πρωτοτόκια, εννοείται. Έχει την 
ευθύνη του. Όμως οι επιρροές μένουν. 

Οι διακρίσεις των γονιών καταστρέφουν και τον χαρακτήρα των παιδιών, αλλά και τις μεταξύ τους 
σχέσεις. Και προσέξτε την ειρωνεία. Στο τέλος και οι δύο γονείς, και ο Ισαάκ και η Ρεβέκκα υποφέρουν 
εξαιτίας των προτιμήσεων τους. Ο Ισαάκ αγαπούσε τον Ησαύ επειδή του έφερνε το κυνήγι. Και 
εξαπατήθηκε από αυτό που αγαπούσε. Η Ρεβέκκα αγαπούσε τον Ιακώβ γιατί ήταν μαζί της πιθανώς. 
Και στο τέλος τον έχασε. Οι λόγοι που τους έκαναν να κάνουν τις διακρίσεις (Ο Ισαάκ αγαπούσε τον 
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Ησαύ, γιατί του άρεσαν τα φαγητά του κυνηγιού· η Ρεβέκκα όμως αγαπούσε τον Ιακώβ (Γεν. 
25:28).) ήταν το μέσον που ο Θεός χρησιμοποίησε για να φέρει κρίση.  

Αδελφοί μου, καθώς τα ακούμε αυτά, και τα διαβάζουμε στον Λόγο του Θεού, ας μην σκεφτούμε πως 
«εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ αυτό το λάθος». Αυτή η σκέψη φανερώνει υπερεκτίμηση του εαυτού μας 
και αλαζονεία. Η σκέψη μας πρέπει να είναι «εμείς δεν πρέπει να κάνουμε αυτό το λάθος». Ταιριάζει 
κι εδώ το εδάφιο: Επομένως, όποιος νομίζει ότι στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα ας προσέχει 
να μην πέσει (Α΄ Κορ. 10:12).  Πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε ο καθένας μας για τον εαυτό του. Το 
κάνω εγώ αυτό; Μπας και το κάνω; Κύριε, βοήθησέ με.  

Γράφει ένας γονιός σε μια ιστοσελίδα:  

 Δεν γινεται πχ, στο ένα παιδι να κανουμε τρικουβερτο παρτυ γενεθλιων, και τα γενεθλια του αλλου 
παιδιου ναναι μια μερα σαν τις άλλες!!!! Δεν γινεται να παρεχουμε στο ένα παιδι διακοπες, 
καινουργια ρουχα,εξωσχολικες δραστηριότητες, επειδή του εχουμε αδυναμια, και να τα στερουμε απ 
το αδερφι του. Εστω κιαν το ένα μας παιδι είναι πιο προικισμενο, ποτε δεν πρεπει να εχει 
περισσοτερο"λαμβάνειν" είτε ηθικο, είτε υλικο, απ τ αδερφια του, κι ας είναι εκεινα πιο"μετρια" σε 
ικανότητες.  

Ένας άλλος γράφει για το πώς μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις.  

 -Στην ανταμοιβή ενός εκ των παιδιών μόνο, για ένα γεγονός στο οποίο πήραν μέρος και τα υπόλοιπα, 
που όμως δεν εκτιμήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο. 
- Επίσης, μία τιμωρία που θα επιβληθεί στο παραμελημένο παιδί η οποία είναι μεγαλύτερη σε ισχύ 
από αυτήν που αποδόθηκε στο ευνοημένο παιδί για την ίδια ακριβώς ένδειξη κακής συμπεριφοράς. 

  
Ξέρετε πολλά πράγματα, τα κάνουμε και δεν το συνειδητοποιούμε…  Νομίζουμε πως δεν έχουμε 
γλιστρήσει, αλλά μπορεί και να έχουμε. Η προσευχή μπορεί να μας βοηθήσει, η ειλικρινής προσευχή. 
Κι όταν υπάρχει ειλικρινής προσευχή και διάθεση αυτοεξέτασης – σε οποιοδήποτε θέμα – τότε 
είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε άλλους. Ζήτησε από ανθρώπους που σε ξέρουν και γνωρίζουν την 
οικογένεια να σου πουν τη γνώμη τους. Και μην φοβηθείς να ακούσεις. Θέλεις να ακούσεις. Στα μάτια 
του ανόητου είναι πάντα σωστός ο δρόμος του, ενώ ο σοφός ακούει τις συμβουλές (Παρ. 12:15). 
Καμιά φορά οι άλλοι μας βλέπουν πιο καθαρά από ότι εμείς τον εαυτό μας.  
 
Διευκρίνιση: δεν εννοούμε πως σε κάθε άνθρωπο έχουμε την ίδια συμπεριφορά. Εννοείται. Όμως, δεν 
πρέπει να έχουμε άδικη συμπεριφορά. 
 
Είναι επίσης ενδιαφέρον και τραγικό πως τα ίδια λάθη επαναλαμβάνονται, από τη μια γενιά στην 
άλλη. Είμαστε άνθρωποι κάνουμε τα ίδια, ακόμη και αν τα έχουμε περάσει εμείς. Χρόνια μετά όταν ο 
Ιακώβ έχει γίνει ο ίδιος πατέρας κάνει το ίδιο λάθος. Το ίδιο λάθος που ταλαιπώρησε τον ίδιο, το 
κάνει με τον Ιωσήφ. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 37 της Γένεσης: Ο Ισραήλ περισσότερο απ’ όλα τα 
παιδιά του αγαπούσε τον Ιωσήφ, γιατί τον είχε αποκτήσει στα γηρατειά του. Γι’ αυτό και του έκανε 
έναν πολύχρωμο χιτώνα (Γέν. 37:3). Ξανά διακρίσεις. Ξανά ο λόγος ήταν προσωπικός, δεν είχε να 
κάνει με κάτι αντικειμενικό. Εσύ, είσαι ο μικρός. Ε… έχω αδυναμία στον μικρό. Στο πρόσωπο του ίσως 
έβλεπε τη Ραχήλ που πια δεν την είχε. Ξανά οι διακρίσεις οδηγούν σε συμπεριφορές. Τον χιτώνα, σε 
μια αγροτική κοινωνία δεν τοω φορούσε ο εργάτης στα χωράφια, αλλά ο άρχοντας αυτός που κάθεται 
σπίτι. Ο πατέρας του δηλαδή, στα μάτια των αδελφών του, έλεγε, «εσύ δεν χρειάζεται να πας να 
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δουλέψεις όπως εκείνοι, εσύ είσαι άλλο». Το αποτέλεσμα; Όταν είδαν οι αδερφοί του ότι ο πατέρας 
του τον αγαπούσε περισσότερο από όλους τους, άρχισαν να τον μισούν· δεν μπορούσαν πια να του 
φέρονται φιλικά (Γεν. 37:4). Και δεν σταμάτησε αυτό ποτέ. 

Όταν μετά από χρόνια έχει γίνει ο Ιωσήφ ο δεύτερος άρχοντας της Αιγύπτου και έχει έρθει η πείνα, 
θυμάστε τα αδέλφια του κατεβαίνουν στην Αίγυπτο να αγοράσουν τροφές. Στο κεφάλαιο 42, τα 
παιδιά του Ιακώβ έχουν πάει κι έχουν επιστρέψει από την Αίγυπτο, αλλά δίχως τον Συμεών. Ο Ιωσήφ 
που ξέρει ποιοι είναι, θέλει να τους φανερωθεί, αλλά πρέπει να δει αν έχουν αλλάξει και τη 
συμπεριφορά τους.  Τους κατηγορεί λοιπόν ότι είναι κατάσκοποι και τους ζητάει, ως απόδειξη ότι δεν 
είναι κατάσκοποι, να αφήσουν πίσω τον Βενιαμίν, τον μικρό αδελφό τους. Άφησαν λοιπόν τον Συμεών 
ως εγγύηση, και να πάνε πίσω στον πατέρα τους για να φέρουν τον νεώτερο, δηλαδή τον Βενιαμίν, 
τον μικρότερο αδελφό του Ιωσήφ.  

Στο κεφάλαιο 42 διαβάζουμε την αντίδραση του Ιακώβ: Ο Ιακώβ τούς είπε: « «Όχι. Ο γιος μου (όχι ο 
αδελφός σας, ο γιος μου ο Βενιαμίν) δεν θα έρθει μαζί σας· γιατί ο αδερφός του πέθανε, (εννοεί τον 
Ιωσήφ) και μόνον αυτός έχει απομείνει. (Και οι άλλοι, τι είναι;) Αν του συμβεί κάτι κακό στο ταξίδι 
σας, τότε θα κάνετε τ’ άσπρα μου μαλλιά να κατεβούνε με πόνο στον άδη» (Γεν. 42:38). 

Τρομερό δεν είναι; Λες και δεν έχει άλλα παιδιά. Κάνει πάλι το λάθος που έκανε με τον Ιωσήφ. Τους 
δείχνει πως ο Βενιαμίν είναι πιο σημαντικός από τους άλλους. Έτσι έμαθε να σκέφτεται. Έτσι έκανε 
στη ζωή του. Η μάνα του, η Ρεβέκκα, τον προτιμούσε από τον Ησαύ. Ο ίδιος προτιμούσε τον Ιωσήφ. 
Και τώρα προτιμάει τον Βενιαμίν. Έτσι έμαθε, έτσι έκανε, έτσι συνεχίζει να κάνει. Δεν μπορεί τώρα να 
χάσει και το άλλο του αγαπημένο παιδί. Καλύτερα να χάσει τους άλλους δέκα.  
 
Το πρόβλημα με τις διακρίσεις αδελφοί είναι βαθύ, και είναι αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού μας λέει: 
Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με 
μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας (Ιάκ. 2:1). Προφανώς ούτε και προς τα παιδιά 
μας. Η προσωποληψία είναι η χαριστική εύνοια απέναντι σε κάποιον, η μεροληψία. Η χαριστική αυτή 
διάθεση δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, αλλά σε πρόσωπα. Έχω ευνοημένα παιδιά, επειδή 
μου ταιριάζουν, επειδή περιμένω κιε εγώ κάτι. Λαμβάνω υπόψη μου το πρόσωπο, ποιος είναι αυτός 
που έχω απέναντί μου και με βάση αυτό, ενεργώ, όχι με βάση αν αυτό που έκανε ή κάνει είναι σωστό 
και δίκαιο. Ο Ισαάκ προτιμάει τον Ησαύ επειδή του αρέσει το κυνήγι. Ο Ιακώβ προτιμάει τον Ιωσήφ 
επειδή είναι ο γιος της Ραχήλ, επειδή τον απέκτησε σε μεγάλη ηλικία.  

Αν είμαι χριστιανός, το Πνεύμα του Θεού, με κάνει ευαίσθητο σε αυτά τα πράγματα. Ο Θεός που 
λατρεύουμε δεν είναι προσωπολήπτης. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά εδάφια και για αυτό στον 
Λόγο του Θεού. Επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας είναι ο Θεός των θεών, και ο Κύριος των κυρίων, Θεός 
μεγάλος, ισχυρός και φοβερός, που δεν αποβλέπει σε πρόσωπο ούτε παίρνει δώρο· που εκτελεί 
κρίση στον ορφανό και στη χήρα, και αγαπάει τον ξένο, που δίνει σ' αυτόν τροφή και ενδύματα. 
(Δευτερονόμιο 10:17-18). Στον Ιώβ γράφει, Ο οποίος δεν προσωποληπτεί σε άρχοντες ούτε 
αποβλέπει στον πλούσιο περισσότερο, από ό,τι στον φτωχό. Γιατί δεν το κάνει αυτό ο Θεός; Επειδή, 
όλοι αυτοί είναι έργο των χεριών του (Ιώβ 34:19). Κατ’ αναλογία οι γονείς δεν πρέπει να κάνουν 
διακρίσεις επειδή γέννησαν όλα τους τα παιδιά.  

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιάκωβος διαλέγει να περιγράψει τον Χριστό, ως τον «δοξασμένο» Κύριο Ιησού 
Χριστό. Ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς 
δόξης (Ιάκ. 2:1). Αυτή η περιγραφή δεν είναι τυχαία, ούτε και πρέπει να περάσει απαρατήρητη.  
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Ο δοξασμένος μας Κύριος, παρόλο που ζούσε στη δόξα, ταπείνωσε τον εαυτό Του και ταυτίστηκε, 
χωρίς διάκριση με τους καταπιεσμένους, τους φτωχούς, τους περιθωριακούς, τους απλούς, τον κάθε 
άνθρωπο. Οι διακρίσεις βασίζονται στην φυσική εμφάνιση, το κοινωνικό στάτους, την εθνικότητα, 
είναι ασυνεπείς με την πιστή στο Χριστό ο οποίος ήρθε να γκρεμίσει αυτούς ακριβώς τους φραγμούς. 
Μίλησε με τη Σαμαρείτιδα, συγχώρησε τη μοιχαλίδα που την έπιασαν επ’ αυτοφώρω, έφαγε στο σπίτι 
του Ζακχαίου, άφησε μια γυναίκα πόρνη να του πλύνει τα πόδια με το άρωμά της και να τα σκουπίσει 
με τα μαλλιά της. Επαίνεσε την πίστη του εκατόνταρχου. Άγγιξε τον λεπρό. Μάλωσε τους μαθητές 
όταν δεν άφηναν τα παιδιά να Τον πλησιάσουν. Τους επιτίμησε όταν ήθελαν να προσευχηθούν να 
πέσει φωτιά να κάψει το χωριό των Σαμαρειτών που δεν τους δέχθηκε. Μάλιστα είπε την παραβολή 
του «καλού Σαμαρείτη», όχι του καλού Ιουδαίου. Όλη η διακονία Του, από την αρχή ως το τέλος ήταν 
ένα διαρκές σφυροκόπημα ενάντια σε κάθε μορφής διάκριση, σε κάθε είδους στερεότυπα, σε κάθε 
είδους εύνοια, είτε φυλετική, είτε κοινωνική, είτε εθνική, είτε μορφωτική.  

Δεν είναι δυνατόν αυτό που ήρθε και γκρέμισε ο Χριστός, εγώ που λέω ότι είμαι του Χριστού, να το 
ξαναχτίζω! Και να το κάνω στην ίδια μου την οικογένεια. Εκί που πονάει περισσότερο. Αναγκάζεται 
κάποιος να ζήσει τα παιδιά του, τα εφηβικά του χρόνια στη σκιά ενός άλλου που τον αγαπούν πιο 
πολύ από τον ίδιο, για λόγους που ίσως δεν φταίει. Ο Χριστός, η αποκάλυψη της δόξας του Θεού δεν 
μπορεί να το δεχτεί αυτό. Δεν είναι δυνατό, αυτό που γκρέμισε ο Χριστός, οι πιστοί Του να το 
ξαναχτίζουν! Αυτή είναι η Βιβλική αρχή λοιπόν. Η πίστη στο Χριστό και η προσωποληψία δεν μπορούν 
να συνυπάρξουν. Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψία την πίστη τού δοξασμένου Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού (Ιάκωβος 2:1). 

Στη συνέχεια δίνει ένα παράδειγμα: Για παράδειγμα: Έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά 
δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα. Κι έρχεται κι ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε 
σημασία στον καλοντυμένο λέγοντάς του: «Κάθισε, παρακαλώ, εδώ στην καλή θέση», και στο 
φτωχό πείτε: «Εσύ στάσου εκεί ή κάθισε εδώ κάτω, δίπλα στο σκαμνί που βάζω στα πόδια μου», δε 
μεροληπτείτε και δε γίνεστε κριτές, κάνοντας πονηρές σκέψεις; (Ιάκ. 2:2-4). Γιατί όμως, λέει πως 
αυτή η σκέψη είναι πονηρή; Ο λόγος της πονηριάς, είναι προφανής. Πιστεύουμε πως από τον πλούσιο 
και καλοντυμένο έχουμε κάτι να ωφεληθούμε, από τον άλλο δεν έχουμε. Το προσωπικό μας όφελος 
λοιπόν, καθορίζει τη στάση μας και όχι το θέλημα και η αγάπη του Θεού. Το προσωπικό όφελος ήταν 
αυτό που οδηγούσε τον Ισαάκ με τον Ησαύ. Αυτός είναι κυνηγός. Τον Ιωσήφ… α, τον Ιωσήφ, τον 
απέκτησα στα γεράματα, αυτός θα μας φροντίσει. Η διάκριση γίνεται τελικά για κάτι που αφορά 
«εμάς». Κάτι που αρέσει σε μας, κάτι που για μας είναι σημαντικό. 

Οι διακρίσεις λοιπόν είναι αντίθετες με το χαρακτήρα και τη μέθοδο του Θεού! Ακούστε, αγαπητοί 
μου αδερφοί. Ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί, να γίνουν πλούσιοι στην 
πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του, αυτήν που υποσχέθηκε σ’ όσους τον αγαπούν (Ιάκ. 
2:5). Ο Θεός εργάζεται με αυτό που ο άνθρωπος περιφρονεί, υποτιμά, απαξιώνει. Μάλιστα αυτοί οι 
άνθρωποι που με τα κριτήρια του κόσμου είναι φτωχοί και δεν αξίζουν την προσοχή μας, είναι 
πλούσιοι σε πίστη και κληρονόμοι τελικά της βασιλείας Του. Αυτό είναι έτσι, επειδή μας σώζει η 
αγάπη του Θεού, η χάρη του Θεού, που πάντα προηγείται!!  Ο Θεός δεν μας φέρεται ανάλογα με το τι 
έχει να κερδίσει. Δεν έχει να κερδίσει κάτι. Μας φέρεται με βάση την αγάπη Του. Η αγάπη του δεν 
στηρίζεται στη δική μας αξία. Είναι η αγάπη Του. Το ευαγγέλιο στο μεδούλι του μέσα, είναι στην 
αντίθετη μεριά με την προσωποληψία, με τις διακρίσεις. Με έσωσε επειδή με αγάπησε. Με 
αναγέννησε και είμαι παιδί Του χωρίς να το αξίζω.  Πώς μπορώ εγώ να το προσπερνάω και να κάνω 
διακρίσεις; 
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Τέσσερις εφαρμογές. Αν ως γονιός ή ως παππούς ή γιαγιά καθώς ακούς τον Λόγο του Θεού και 
σκέφτεσαι τις οικογένειες του Ισαάκ και του Ιακώβ και όλες τις περικοπές, βλέπεις πως δεν έχεις κάνει 
τέτοιο λάθος, ευχαρίστησε το Θεό και ζήτησέ Του τη σοφία και τη δύναμή Του ώστε να συνεχίσεις να 
είσαι προσεκτικός: όποιος νομίζει ότι στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα ας προσέχει να μην 
πέσει (Α΄ Κορ. 10:12).   

Αν πάλι βλέπεις πως μάλλον έχεις φέρθει έτσι, γύρνα πίσω. Πήγαινε στο Χριστό. Ζήτησέ Του να σε 
καθαρίσει, να σε συγχωρήσει. Οι διακρίσεις και η προσωποληψία είναι αμαρτία. Αν όμως 
ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός, που είναι αξιόπιστος και δίκαιος, θα συγχωρήσει τις 
αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη (Α΄ Ιωάν. 1:9). Ο Χριστός έχει πεθάνει και 
για αυτή την αμαρτία και μπορεί να μας καθαρίσει.  

Προσευχήσου για σοφία, «πως» να φερθείς από εδώ και πέρα. Αν κάποιος από σας υστερεί σε 
σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό, κι αυτός θα του τη δώσει. Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με 
απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν (Ιάκ. 2:5). Αν δεν είσαι σίγουρος, μίλα με πιστούς 
ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Η αληθινή μετάνοια, πάντα συνοδεύεται από έργα μετάνοιας. Μπορεί 
να είναι να αποκαταστήσεις μια σχέση, να διορθώσεις μια συμπεριφορά, να επιστρέψεις και να 
διορθώσεις ένα λάθος. 

Αν τρίτο, νοιώθεις αδικημένος, επειδή πιστεύεις πως έγιναν διακρίσεις σε βάρος σου, τότε το πρώτο 
που έχεις να κάνεις, είναι να συγχωρήσεις. Να μην κουβαλάς πικρία, να το πας στο σταυρό του 
Χριστού και να το αφήσεις εκεί. Ο Χριστός είναι Αυτός που σε καταλαβαίνει και που με τις πληγές 
Του, συνεχίζει και θεραπεύει.  επειδή ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει 
αυτούς που δοκιμάζονται (Εβρ. 2:18). Αν είσαι ελεύθερος από τέτοιες στεναχώριες τότε θα  μπορείς 
να δεις καθαρά αν χρειάζεται να κάνεις και κάτι άλλο. Και σίγουρα, η δική Του αποδοχή, η δική Του 
αγάπη, μπορεί να γιατρέψει κάθε πόνο που οι άνθρωποι προκάλεσαν. 

Ο Χριστός αδελφοί συνεχίζει και μας γιατρεύει. Πρώτα απ’ όλα συγχωρεί. Πέθανε για όλες τις 
αμαρτίες μας. Πάντα καλοσωρίζει την ειλικρινή μετάνοια.  Ο Χριστός μας κατευθύνει να φερόμαστε 
με αγάπη καθαρή. Μας οδηγεί να φερόμαστε στους άλλους όχι με βάση ό,τι αξίζουν, αλλά με βάση τη 
χάρη Του. Ο Θεός δεν μας φέρθηκε όπως αξίζαμε. Αλλά με τη χάρη Του. Αυτή τη γενναιοδωρία, την 
αναπαράγουμε με πίστη! Το ευαγγέλιο. Δεν αγαπάμε τους ανθρώπους για τις επιδόσεις τους, δεν 
αγαπάμε τα παιδιά μας για τις επιδόσεις τους, ούτε τους φίλους μας, ούτε τους αδελφούς μας. Τους 
αγαπάμε επειδή ο Θεός μας αγάπησε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού: Όχι ότι 
εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που θυσιάστηκε για να 
μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε κι 
εμείς ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλο (Α΄ Ιωάν. 4:10-11).  

Αμήν.  


