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Τομοσ 18, Τευχοσ  11

Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  ΣΥ Ν ΤΑ ΚΤ Η
τέσσερα είδη αγάπης

Στην Αγγλική γλώσσα, η λέξη «αγάπη» εμπεριέχει μια 
σειρά από έννοιες και συναισθήματα, όμως οι αρχαίοι 
Έλληνες είχαν πιάσει το βαθύτερο νόημα της λέξης 
αυτής. Είχαν τέσσερεις διαφορετικές λέξεις, οι οποίες στα 
Αγγλικά αποδίδονται με τη λέξη «αγάπη»:

Καταρχάς, η λέξη ‘στοργή’. Η λέξη αυτή, είναι πολύ 
δύσκολο να αποδοθεί στα Αγγλικά με τη λέξη “affection”, ειδικότερα όταν πρόκει-
ται για το είδος της στοργής που υφίσταται ανάμεσα σε οικογένειες. Θα μπορούσε 
επίσης να αποδοθεί ως και το «ανέχομαι» (στα Αγγλικά «put up with») κατά κάποιο 
τρόπο – και όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι από μας, είναι το είδος της αγάπης 
που πολλοί από εμάς νοιώθαμε για τα μικρότερα αδέλφια μας όταν μεγαλώναμε.

Μια άλλη λέξη, η λέξη ‘φιλία’ αναφερόταν σε ένα γενικότερο είδος αγάπης, μιας 
αγάπης ενάρετης και χωρίς πάθος – το είδος που εμπνέει πιστότητα. Σήμερα, το 
ισοδύναμό της στα Αγγλικά είναι “friendship”.

Η λέξη ‘έρως’ αναφερόταν σε μια αγάπη γεμάτη πάθος, το είδος της αγά-
πης που υπάρχει σε έναν υγιή γάμο ή μια πολύ στενή σχέση. Ο Σωκράτης έκανε 
μια περίφημη συζήτηση με τους μαθητές του για την έννοια του ‘έρως’, η οποία 
καταγράφηκε στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας πήγε λίγο πιο πέρα, ερμη-
νεύοντας ότι το ‘έρως’ δεν ήταν τόσο η αγάπη για ένα άτομο, αλλά η αγάπη της 
ομορφιάς μέσα σε αυτό το άτομο. Από εκεί δε, προέρχεται και αυτό που ονομά-
ζουμε πλατωνική σχέση, μια σχέση αγάπης χωρίς σεξουαλικές προεκτάσεις. 

Η Σεπτουατζίντα – Ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης των 
Εβδομήκοντα που ολοκληρώθηκε πριν την εποχή του Ιησού – χρησιμοποιούσε 
συχνά, το ρήμα ‘αγαπώ’ για να περιγράψει κάθε είδους αγάπης, από το έλεος του 
Θεού μέχρι και το ερωτικό πάθος. Και ήταν εκεί, σε αυτή τη μετάφραση, που το 
παράγωγο ουσιαστικό ‘αγάπη’, η τέταρτη λέξη, έκανε και την πρώτη της εμφάνιση 
στην Ελληνική φιλολογία για να περιγράψει ένα βαθύτερο είδος αγάπης, όπως αυτή 
αναφέρεται στο Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα με το σκεπτικό ότι είναι ένας συμ-
βολισμός της σχέσης ανάμεσα στον Θεό και τους πιστούς. 

 Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιμοποίησαν τη λέξη ‘αγάπη’ περί-
που 250 φορές για να περιγράψουν αυτή την ανώτατη ιδανική μορφή της αγάπης. 
Επιπροσθέτως στην Αγγλική γλώσσα στη θέση της λέξης «αγάπη» – όπως στο «ο 
Θεός αγάπη εστί» – οι μεταφραστές της Βίβλου του Βασιλιά Ιακώβου, μερικές 
φορές επιλέγουν τη λέξη «charity» όπως αναφέρεται στην επιστολή Κορινθίους Α’ 
13 και στα Ελληνικά αποδίδεται, ως φιλανθρωπία. Και αυτό μάλλον έγινε για να 
ενισχύσει την ιδέα πως η ‘αγάπη’ είναι αφιλοκερδής, δοτική και ανιδιοτελής.

Τώρα ξέρουμε τι να επιδιώκουμε.

Samuel Keating
Αρχισυντάκτης

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας ή 
επικοινωνήστε με έναν από τους κάτωθι 
αντιπροσώπους μας για να απολαύσετε 
την εμπνευστική, ενθαρρυντική και 
πρακτική βοήθεια που προσφέρουν τα 
βιβλία μας και το οπτικοακουστικό μας 
υλικό.
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Μα όχι, δεν αναφέρομαι σε 
κάποιον ερωτισμό κατά την 
ώρα του διαλλείματος, αλλά 
για το αν είναι δυνατόν να διευθύνει 
κάποιος μια επιτυχημένη επιχεί-
ρηση με αγάπη. Κάποιο άρθρο στο 
Harvard Business Review μας λέει 
ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό.1 Και 
χρησιμοποιεί την αναλογία ενός υπο-
λογιστή. Η αγάπη θα πρέπει να είναι 
το λειτουργικό σύστημα (OS) και οι 
άλλες στρατηγικές της επιχείρησης 
– πωλήσεις, μάρκετινγκ, διανομή, 
κτλ, – οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές 
είναι το πιο ορατό εργαζόμενο κομ-
μάτι του υπολογιστή, όμως αυτές δεν 
μπορεί να είναι μόνιμες και σταθε-
ρές αν δεν υποστηρίζονται από ένα 
δυνατό λειτουργικό σύστημα.

Ο διάσημος Περουβιανός σεφ και 
επιχειρηματίας εστιατορίων Gastón 
Acurio αναφέρει, «Δεν θέλουμε να 
είμαστε οι μπροστάρηδες. Απλά 
θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο πιο 

ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

χαρούμενο».2 Αν και ο Gastón έχει 
κερδίσει διεθνή βραβεία, διδάσκει 
τους μάγειρές του να μην σκέφτο-
νται μόνο τα δικά τους προσωπικά 
συμφέροντα και στόχους. Πιστεύει 
πως αν οι μάγειρες απολαμβάνουν 
την εργασία τους, σερβίρουν με 
αγάπη και προσπαθούν να μεταδώ-
σουν χαρά στους άλλους, οι πελάτες 
θα μένουν ευχαριστημένοι από τα 
αποτελέσματα.

Κάποιος μπορεί να καταλάβει 
αν κάποιος νοιάζεται ειλικρινά και 
οι εργαζόμενοι πρέπει να νοιώθουν 
πως η εργασία τους έχει κάποια αξία. 
Όλοι μας εργαζόμαστε καλύτερα, 
όταν μας εκτιμούν για αυτό που 
κάνουμε. Ακόμα και το να προσπα-
θείς να εμπνεύσεις έναν εργάτη που 
δεν νοιώθει κανένα κίνητρο, μπορεί 
να είναι μια μορφή «δύσκολης 
αγάπης», αν τους κάνει γνωστό ότι 
εμπιστεύεσαι τις ικανότητές τους και 
πιστεύεις στις δυνατότητές τους.

Η γενναιοδωρία είναι μια άλλη 
πλευρά της αγάπης στον τόπο εργα-
σίας. Ανάμεσα σε πολλούς τρόπους 
για να εκφράζεις την αγάπη σ’ ένα 
επαγγελματικό περιβάλλον, αυτός 
φαίνεται ότι είναι ένας από τους πιο 

παράλογους. Μια από τις πολλές 
προτάσεις για να επιτύχεις τους στό-
χους σου είναι με το να βοηθάς τους 
άλλους να επιτύχουν τους δικούς 
τους. Καθώς εμείς προσφερόμαστε 
να βοηθήσουμε τους άλλους, ο δικός 
μας κόσμος μεγαλώνει.

Με το να διαδίδει την εθνική 
κουζίνα του Περού και της Λατινικής 
Αμερικής, ο Gastón Acurio έγινε 
πολύ γνωστός για την προσπάθεια 
του να προωθήσει την υπέροχη 
κουζίνα της χώρας του. Σαν αποτέ-
λεσμα, η Λίμα έχει γίνει περίφημη 
τα τελευταία χρόνια στους του-
ρίστες με γαστρονομικά κίνητρα. 
Αν ο Gastón Acurio είχε θεωρήσει 
τα άλλα εστιατόρια στη Λίμα ως 
ανταγωνιστές του, ίσως να είχε τώρα 
μόνο ένα εστιατόριο εκεί, όμως 
μέσα από τη συνεργασία του με τους 
άλλους σεφ και τη διάδοση όλων 
των Περουβιανών γεύσεων, τόσο η 
κουζίνα της Λίμα όσο κι αυτός απέ-
κτησαν διεθνή φήμη.

Η Sally García είναι εκπαιδευ-
τικός, Χριστιανή απόστολος 
και μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας στη Χιλή. ■

Απο την Sally García 

1. «Μπορείς Να Κινείς Πράγματι έναν 
Οργανισμό με Αγάπη;» Duncan Coombe, 
HBR, 1η Αυγούστου 2016

2. Συνέντευξη με την  Bárbara Muñoz για 
το El Mercurio, Χιλή, 2 Ιουλίου 2016

Στις μέρες μας θεωρούμε πως 
ένας φιλάνθρωπος είναι κάποιος 
που δωρίζει μεγάλα χρηματικά 
ποσά, όμως η ίδια η λέξη 
προέρχεται από δύο Ελληνικές 
λέξεις, το φίλος (στοργικός) και το 
άνθρωπος: Στοργικός άνθρωπος 
Όλοι μας είμαστε ικανοί να 
γίνουμε φιλάνθρωποι. Μπορούμε 
να δίνουμε από τον εαυτό μας.  
— Edward Lindsey
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Η προσευχή μου είναι, πως 
όσο πολυάσχολοι και να 
είμαστε, όσες επείγουσες κατα-
στάσεις και προτεραιότητες και να 
πρέπει να διευθετήσουμε, πως ποτέ 
δεν θα πάψουμε να θεωρούμε την 
αγάπη σαν το πιο σημαντικό πράγμα 
– τόσο σε ένα γενικότερο πλάνο, 
όσο και στις καθημερινές επιλογές 
και προτεραιότητες. Μερικές φορές 
ξεχνάμε πως όλα μας τα επιτεύγ-
ματα δεν έχουν καμιά αξία, χωρίς 
την αγάπη. «Και αν έχω προφητεία, 
και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη 
τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, 
ώστε να μετατοπίζω βουνά, αλλά δεν 
έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε.  Και αν 
διανείμω όλα τα υπάρχοντά μου, και 
αν παραδώσω το σώμα μου για να 
καώ, αλλά δεν έχω αγάπη, τίποτε δεν 
ωφελούμαι».1 Αν δεν έχουμε αγάπη, 
όλες μας οι θυσίες και όλη μας η 
σκληρή μας εργασία δεν αξίζει και 
τόσο και δεν θα αποφέρει τα σωστά 
αποτελέσματα.

για ησυχία. Άλλες φορές ίσως να 
σημαίνει, ότι πρέπει να είμαστε 
περισσότεροι εξωστρεφείς προς 
αυτούς και πιο ομιλητικοί μαζί τους. 
Δεν υπάρχει μια πάγια συνταγή, κι 
έτσι μέρος της δουλειάς της αγά-
πης είναι να ανακαλύπτουμε την 
ανάγκη που υπάρχει και πώς να την 
εκπληρώνουμε.

Απλά και μόνο με το να σκέπτεστε 
για τα οφέλη της αγάπης είναι μια 
παρότρυνση και καθώς η αγάπη του 
Θεού ρέει δια μέσου σας θα κάνει 
επίσης τη διαφορά για σας προσω-
πικά. Το πνεύμα σας θα ενδυναμωθεί 
και θα νοιώσει μια εκπλήρωση με 
τρόπους εντελώς νέους. Θα δημιουρ-
γήσει έναν χώρο για τις ευλογίες και 
τα θαύματα του Θεού.

Είθε η αγάπη του Θεού να είναι 
μαζί σας και σήμερα και για πάντα.

Η Maria Fontaine και ο σύζυ-
γός της, ο Peter Amsterdam 
διευθύνουν τη Διεθνή Οικο-
γένεια, μια Χριστιανική 
κοινότητα πίστης. ■

Το να μαθαίνουμε να νοιαζό-
μαστε για τους άλλους είναι στην 
πραγματικότητα μια τέχνη και είναι 
μια στην οποία μπορούμε πάντα να 
κάνουμε πρόοδο. Για παράδειγμα, να 
μαθαίνουμε να εκδηλώνουμε αγάπη 
προς τους άλλους με τον τρόπο που 
αυτοί εκτιμάνε και χρειάζονται, να 
τους φροντίζουμε όταν είναι ασθε-
νείς ή υποφέρουν σωματικά, να τους 
ενθαρρύνουμε όταν νοιώθουν απογο-
ήτευση, να τους συμπαραστεκόμαστε 
όταν έχουν πολλά να κάνουν, να 
γινόμαστε ένας φίλος τους όταν 
νοιώθουν μοναξιά ή να τους προ-
φυλάσσουμε όταν είναι αδύναμοι, 
να μαθαίνουμε να στηρίζουμε τους 
άλλους πνευματικά με μια πίστη και 
ελπίδα που παραβλέπει τα σφάλματά 
τους. 

Ένα από τα υπέροχα πράγματα 
όσον αφορά την αγάπη είναι το ότι 
προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη που 
παρουσιάζεται. Ανάλογα με την 
κάθε περίσταση, αγάπη μπορεί να 
σημαίνει το να είμαστε σιωπηλοί και 
να σεβόμαστε την ανάγκη κάποιου 

Απο την Maria Fontaine, 
προσαρμοσμένο

1. Κορινθίους Β’ 13:2-3

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
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Υπάρχει ένα σημαντικό 
είδος αγάπης που μπορεί να εκδη-
λώνετε στα απλά ζητήματα το οποίο 
μπορεί πολύ εύκολα να παραβλε-
φτεί. Για παράδειγμα, το να βοηθάμε 
κάποιον που έχει μια ανάγκη, το να 
δίνουμε προτεραιότητα στους άλλους 
αντί στον εαυτό μας, το να δείχνουμε 
συμπόνια όταν κάποιος είναι αγχω-
μένος ή ανησυχεί για κάτι, το να 
προσευχόμαστε για κάποιον ή να 
ακούμε τι έχει να πει και να του δεί-
χνουμε συμπάθεια.

Όταν επιλέγουμε να βρούμε τον 
χρόνο να σταματήσουμε και να βοη-
θήσουμε κάποιον σε ανάγκη, όταν 
δείχνουμε αγάπη και έγνοια για αυτόν 
που έχει πληγωθεί, όταν δίνουμε από 
αυτά που έχουμε, γινόμαστε περισ-
σότερο στοργικοί. Αφήνουμε ξοπίσω 
μας μια κληρονομιά αγάπης, καθώς 
ακολουθούμε ένα τέτοιο μονοπάτι στη 
ζωή μας.

Από την άλλη, όταν προτιμάμε να 
νοιαζόμαστε μόνο για τους δικούς 
μας στόχους, τις δικές μας ευθύνες 
και έγνοιες, αγνοώντας τους γύρω 
μας, γινόμαστε πιο εγωκεντρικοί και 
απομονωμένοι και καταλήγουμε να 
περιπλανόμαστε άσκοπα στο δικό μας 

ημερολόγιο και να κάνουμε στους εαυ-
τούς μας μερικές ερωτήσεις, όπως τις 
παρακάτω: 

Πόση αγάπη και αυτοθυσία δείχνω 
σε καθημερινή βάση; Σταματώ να δείξω 
αγάπη σε εκείνους που την χρειάζονται;

Αν ο Θεός μου ζητούσε να κάνω 
μια θυσία, είτε μικρή ήταν αυτή, είτε 
μεγάλη, από ανιδιοτέλεια και αγάπη 
μόνο και γνώριζα ότι θα υπήρχε ελάχι-
στη ανταπόδοση ίσως και καθόλου, τότε 
θα την έκανα;

Όταν δεν νοιώθω ότι θέλω να πάρω 
την πρωτοβουλία, όταν νοιώθω ότι 
το άλλο πρόσωπο θα πρέπει να κάνει 
πρώτα κάτι για εμένα, συνεχίζω εγώ 
να είμαι πρόθυμος να κάνω το πρώτο 
βήμα;

Είμαι πρόθυμος να ακούω τους 
άλλους και να δείχνω ενδιαφέρον για 
τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους και τις 
προτιμήσεις τους; 

Πώς μπορώ να προσεγγίσω περισ-
σότερο τους άλλους και να προσθέσω 
νόημα στη ζωή τους;

Αυτό το άρθρο προσαρμόστηκε 
από τη σειρά Roadmap ,  μια σειρά 
από άρθρα για Χριστιανική 
ηγεσία. ■

κόσμο. Καταλήγουμε μ’ αυτόν τον 
τρόπο να γινόμαστε το αποτέλεσμα 
των επιλογών που κάνουμε εμείς οι 
ίδιοι καθημερινά.

Ο καθένας μας έχει ευκαιρίες 
να κάνει επιλογές βασισμένες στην 
αγάπη για τους άλλους, θέλοντας να 
βοηθήσει την ανθρωπότητα. Κάθε 
μέρα, μπορούμε να κάνουμε ευγε-
νικές πράξεις. Το να βάζουμε τον 
εαυτό μας στη θέση των άλλων και 
να βρίσκουμε τον χρόνο να σκε-
φτούμε γιατί οι άλλοι κάνουν αυτά 
που κάνουν, προσφέρει πολύ μεγα-
λύτερη εκπλήρωση απ’ ό,τι η κριτική 
και συγχρόνως δημιουργεί συμπό-
νια, ανοχή και καλοσύνη. Όπως 
είπε κάποιος κάποτε, πολύ σοφά, 
«Ο Θεός ο Ίδιος δεν προτίθεται να 
κρίνει τον άνθρωπο μέχρι αυτός να 
φτάσει στο τέλος των ημερών του. 
Γιατί λοιπόν να το κάνουμε εσείς και 
εγώ;»

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να 
δείξουμε αγάπη και εξαρτάται απ’ 
τον καθένα μας να βρίσκουμε τον 
χρόνο να αναλογιστούμε για το πώς 
μπορούμε προσωπικά να δείχνουμε 
περισσότερη αγάπη. Ίσως θα πρέ-
πει να πάρουμε ένα τετράδιο ή ένα 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ

Γλυκύτερη 
από το άρωμα των 

ρόδων είναι η φήμη για 
έναν ευγενικό, φιλανθρω-

πικό, ανιδιοτελή χαρακτήρα. 
Μια διαρκή διάθεση να κάνεις 
στους άλλους κάθε καλό που 

περνάει από το χέρι σου. 
— Orison Swett Marden 

(1850–1924)
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Πριν λίγο καιρό, μερικοί φίλοι μας ήθελαν να 
μετακομίσουν σε μια άλλη χώρα για να ερευνήσουν τις 
πιθανότητες για νέα εργασία και συγχρόνως να βρίσκονται 
κοντύτερα στην οικογένειά τους. Αν και αντιμετώπισαν 
αμέτρητες δυσκολίες με όλες τους τις προετοιμασίες, μαζί 
και ένα μπέρδεμα της τελευταίας στιγμής στο αεροδρό-
μιο, παρόλα αυτά, με την υποστήριξη των φίλων τους και 
τη δύναμη της προσευχής, η μετακόμισή τους στέφτηκε 
από επιτυχία. Πέτυχαν τον στόχο τους και τώρα προσπα-
θούν να δοκιμάσουν τα φτερά τους για να ανακαλύψουν 
νέους ορίζοντες. Σε φίλους ή συνεργάτες μου που θέλουν 
να ταξιδέψουν ή να ανανεώσουν τα όνειρά τους με κάτι 
νέο, τους λέω το εξής: Βάλτε τις επιθυμίες σας στα χέρια 
του Θεού, επειδή Αυτός γνωρίζει την καρδιά σας και Του 
αρέσει να σας βλέπει χαρούμενους.

Το καλοκαίρι αυτό, σπάναμε το κεφάλι μας για το 
πώς να βρούμε τον χώρο για να φιλοξενήσουμε την κόρη 
μας και την οικογένειά της που ήθελαν να περάσουν το 
καλοκαίρι μαζί μας. Είχαμε αρκετές απροσδόκητες προ-
βληματικές καταστάσεις στην κατοικία μας και δεν είχαμε 
χώρο γι’ αυτούς. Όμως θέσαμε το πρόβλημα στα χέρια του 
Θεού και ξαφνικά βρέθηκε μια λύση, λες και έπεσε από 
τον ουρανό: Ένα γειτονικό ζευγάρι ταξίδεψε κάπου και 
άφησε το μπανγκαλόου που κατοικούσαν κενό, λίγα μόνο 
μέτρα από το σπίτι μας. Ήταν ένα σημάδι της αγάπης του 
Θεού σε απάντηση των προσευχών μας. Η κόρη μου και η 
οικογένειά της ήλθαν και περάσαμε ένα υπέροχο και θαυ-
μάσιο καλοκαίρι όλοι μαζί.. 

Μερικές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί τους πιο απρόσμε-
νους τρόπους για να μας βοηθήσει και να μας ενθαρρύνει. 

ΑΓΓΊΓΜΑΤΑ 
ΤΟY ΘΕΟY

Απο τον Gabriel García Valdivieso

1. Ιωάννης Α’ 4:16

Προσευχόμασταν για μία γνωστή μας που μετά από 
κάποιες ερωτικές απογοητεύσεις είχε πέσει σε κατάθλιψη. 
Μια μέρα ενώ περπατούσε κοντά στο πανεπιστήμιο όπου 
εργάζεται, βρήκε ένα αδέσποτο σκυλάκι. Άκουσε μια 
φωνή μέσα της να την παροτρύνει να το πάρει και αυτό 
και έκανε. Το πήρε σπίτι της να το φροντίσει, αν και το 
διαμέρισμά της ήταν πολύ μικρό. Αυτό το σκυλάκι απο-
δείχτηκε ένα πολύτιμο και απρόσμενο δώρο από τον Θεό 
και έχει παίξει έναν πολύ αποφασιστικό ρόλο στη συναι-
σθηματική της θεραπεία.

Πρόσφατα ανακαλύψαμε πως η σύζυγός μου, η Σάλλυ, 
είχε όγκο στο στήθος. Μόλις το μάθαμε, ξεκινήσαμε μια 
αλυσιδωτή προσπάθεια προσευχής με άλλους πιστούς 
και λάβαμε τόση πολύ συναισθηματική και πνευματική 
υποστήριξη από τους φίλους μας παντού. Από κάθε γωνιά 
της γης μας στέλνονταν εκδηλώσεις καλοσύνης, συμπα-
ράστασης και υποστήριξης μέσω προσευχών. Ο όγκος 
αφαιρέθηκε και η Σάλλυ ανάρρωσε αρκετά γρήγορα. Όλο 
αυτό τον καιρό νοιώθαμε την τρυφερή παρουσία του Ιησού 
δίπλα μας, στηρίζοντάς μας στο μονοπάτι που βαδίζαμε.

Πιστεύω πως μέσα από τις δοκιμασίες της ζωής μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε πιο ξεκάθαρα την υπερφυσική 
αγάπη του Θεού και το πώς Αυτός εργάζεται με τόσους 
διαφορετικούς τρόπους για να εκδηλώσει τη φροντίδα 
Του. «Κι εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη που 
έχει για μας ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη• και εκείνος που 
μένει μέσα στην αγάπη, μένει σε ενότητα με τον Θεό και ο 
Θεός μένει σε ενότητα μ' αυτόν».1

Ο Gabriel GarcíaValdivieso  είναι ο εκδότης 
της Ισπανικής έκδοσης του Activated  και είναι 
μέλος της Διεθνούς Οικογένειας στην Χιλή. ■
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Μια από τις αγαπημένες μου παιδικές 
αναμνήσεις ήταν όταν η μεγαλύτερη αδελφή μου, 
μου διάβαζε την ιστορία του Καλού Σαμαρείτη από μια 
εικονογραφημένη Βίβλο.1 Ποτέ μου δεν ξέχασα ότι ο 
«πλησίον μου» δεν είναι μόνο το άτομο που ζει δίπλα μου 
αλλά οποιονδήποτε συναντώ στη ζωή μου.

Όμως μέχρι να κατανοήσω πλήρως τι εννοούσε ο 
Ιησούς όταν έλεγε «αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό 
σου»2 πέρασαν αρκετά χρόνια. Εστιαζόμουν τόσο πολύ στο 
πρώτο μέρος της πρότασης, που μερικές φορές ξέχναγα ότι 
υπήρχε και ένα δεύτερο μέρος.

Μια μέρα και ενώ ζούσα ένα παρατεταμένο διάστημα 
απογοήτευσης και αμφιβολίας για τον εαυτό μου, μια 
στενή φίλη μου που διαισθάνθηκε το τι περνούσα μου είπε: 
«Αν αγαπούσες τον πλησίον σου όπως ‘αγαπάς’ τον εαυτό 
σου, κανένας δεν θα ήθελε να είναι ο πλησίον σου». Τα 
λόγια της με εξέπληξαν και με έκαναν να αναρωτηθώ με 
ειλικρίνεια: Αγαπώ τον εαυτό μου; Η απάντηση ήταν ένα 
ολοφάνερο όχι, κάτι το οποίο προκάλεσε μια άλλη ερώ-
τηση: Και γιατί όχι; Μα ήταν προφανές! Αμέσως άρχισα να 
αναλογίζομαι την ατελείωτη λίστα μου με τις αποτυχίες και 
τα ελαττώματά μου. Όμως μέσα από όλο αυτό τον αρνη-
τικό καταιγισμό, μια απρόσμενη ερώτηση ήλθε στη σκέψη 
μου: Ο Ιησούς με θέλει να αγαπώ τον εαυτό μου;

Όσο περισσότερο το αναλογιζόμουν, τόσο περισσότερο 
γινόμουν σίγουρη ότι όντως ο Ιησούς με ήθελε να αγαπώ 
τον εαυτό μου. Γιατί; Επειδή είμαι δικό Του παιδί, για το 
οποίο Αυτός έδωσε τη ζωή Του από αγάπη.3 Επειδή είμαι 
το δικό Του δημιούργημα, πλασμένο με μοναδικό και 

ΑΓΑΠΏΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΜΟΥ

Απο την Evelyn Sichrovsky

υπέροχο τρόπο καθ’ ομοίωση δική Του.4 Αυτός γνωρίζει 
όλα μου τα σφάλματα και τα ελαττώματα,5 όμως χαίρεται 
επίσης για τη ζωή μου,6 εκτιμά τα προσόντα μου και την 
προσωπικότητά μου και βλέπει μέσα σε μένα ένα απεριό-
ριστο δυναμικό.7 Με αγαπά όπως είμαι. Τελικά μου έφεξε 
το γεγονός, ότι με θέλει να βλέπω τον εαυτό μου όπως 
Αυτός, να ανταλλάξω το προσωπικό μου κατηγορητήριο 
και την αυτοκριτική με αποδοχή και φροντίδα για τον 
εαυτό μου – με λίγα λόγια όσο παράξενο κι αν ακούγεται  
– να αρχίσω να αγαπώ τον εαυτό μου.

Όσο περισσότερο σέβομαι και αγαπώ τον εαυτό μου με 
έναν υγιή τρόπο, τόσο περισσότερο αγαπώ και νοιάζο-
μαι για τους άλλους περισσότερο. Η αυταγάπη, όπως την 
αναφέρει η Βίβλος δεν είναι ένα είδος εγωπαθούς, ναρ-
κισσιστικής αυταγάπης που εστιάζεται μόνο στον εαυτό 
της και ξεχνά τους άλλους. Είναι μια ειλικρινής, επανορ-
θωτική αυταγάπη με σεβασμό για τους εαυτούς μας, ως 
κομιστές της εικόνας του Θεού, ως λυτρωμένοι αμαρτωλοί 
και υιοθετημένα παιδιά του Θεού. Τα αποτελέσματά της 
αποφέρουν εσωτερική εκπλήρωση και γαλήνη, εξωτε-
ρικευμένη καλοσύνη και γενναιοδωρία και ανοδεύουσα 
ευγνωμοσύνη και αφοσίωση. 

Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τους άλλους και αγάπη 
για τον εαυτό μας. Αυτά τα τρία μας αποφέρουν ολοκλή-
ρωση και αληθινή χαρά.

Η Evelyn Sichrovsky δημιουργεί υλικό για 
παιδικά εκπαιδευτικά βιβλία στην Αγγλική 
γλώσσα. Ζει στη νότια Ταιβάν. ■

1. βλ. Λουκά 10:25-37
2. Μάρκου 12:31
3. βλ. Εφεσσίους 5:2
4. βλ. Ψαλμός 139:14
5. βλ. Ψαλμός 139:1
6. βλ. Σοφονίας 3:17
7. βλ. Ιερεμία 29:11
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ΜΙΑ ΖΩΉ ΣΎΜΦΩΝΑ  
ΜΕ ΤΉΝ ΚΟΡΙΝΘΙΟΎΣ Α’ 13 
Διάβαζα το κεφάλαιο 13 
από την επιστολή προς 
Κορινθίους Α’ και μελετούσα την 
πρακτική εφαρμογή των εδαφίων 
αυτών. Κατέγραψα τις σκέψεις μου 
και ελπίζω να γίνουν μια έμπνευση 
και για σας. 

Αν μιλΑω τις γλωςςες των Ανθρω-
πων κΑι των Αγγελων, ΑλλΑ δεν εχω 
ΑγΑπη, εγινΑ ενΑ κομμΑτι χΑλκος 
που βγΑζει ηχους η ενΑ κυμβΑλο που 
ξεκουφΑινει.

Πρόσφατα προσπαθώ να μάθω 
ξανά μια νέα γλώσσα. Στόχος μου 

Απο τον Chris Mizrany

μετΑτοπιζω βουνΑ, ΑλλΑ δεν εχω 
ΑγΑπη, δεν ειμΑι τιποτε.

Με συναρπάζει τόσο πολύ το να 
ακούω από τον Ιησού προσωπικά 
λόγια καθοδήγησης όταν τα χρειάζο-
μαι. Επίσης απολαμβάνω πραγματικά 
το αίσθημα εκείνο όταν ο Θεός κάνει 
κάποιο θαύμα και η πίστη μου μεγα-
λώνει, με αποτέλεσμα την επόμενη 
φορά να είμαι πιο σίγουρος ότι Αυτός 
θα χειριστεί το καθετί. Μπορώ να δω 
όμως, πως άρρηκτα συνδεδεμένη με 
αυτά τα χαρίσματα είναι η σπουδαία 
αγάπη του Θεού που κάνει το καθετί 
να έχει αποτέλεσμα.

κΑι Αν διΑνειμω ολΑ τΑ υπΑρχοντΑ 
μου, κΑι Αν πΑρΑδωςω το ςωμΑ μου 
γιΑ νΑ κΑω, ΑλλΑ δεν εχω ΑγΑπη, 
τιποτε δεν ωφελουμΑι.

είναι να κάνω λίγη εξάσκηση μερι-
κές μέρες τη βδομάδα και φαίνεται 
να κάνω κάποια πρόοδο. Όμως θα 
περάσει καιρός πριν αρχίσω να μιλάω 
άνετα και να εκφράζομαι με ευφρά-
δεια. Τώρα, θα μου άρεζε να λέω 
στον εαυτό μου πως αν μπορούσα 
να μιλάω όλες τις γλώσσες των 
ανθρώπων και των αγγέλων, θα τα 
πήγαινα περίφημα. Ίσως να καυχιό-
μουν και λίγο. Όταν το αντιλήφθηκα 
αυτό, έδωσε στο παραπάνω εδάφιο 
πολύ περισσότερο νόημα για μένα 
– δείχνοντάς μου πόσο πιο σημα-
ντική είναι στην πραγματικότητα 
η αγάπη σε σχέση με όλα τα άλλα 
επιτεύγματα.

κΑι Αν εχω προφητειΑ, κΑι γνωριζω 
ολΑ τΑ μυςτηριΑ κΑι ολη τη γνωςη, 
κΑι Αν εχω ολη την πιςτη, ωςτε νΑ 

1. Κορινθίους Β’ 1:4
2. Ρωμαίους 5:8
3. Πέτρου Α’ 4:8
4. βλ. Ιωάννη 15:5
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Είμαι μέρος ενός αποστολικού 
και ανθρωπιστικού έργου στο Κέιπ 
Τάουν, στη Νότια Αφρική που λέγε-
ται Χέρια Βοήθειας. Διανέμουμε 
πολλά πράγματα στους φτωχούς και 
μερικές φορές μετά από ατελείωτες 
ώρες καθημερινής προσφοράς, νοιώ- 
θω κάπως κουρασμένος. Το εδάφιο 
όμως αυτό, μου υπενθύμισε πως η 
αγάπη είναι το μοναδικό μας κίνητρο 
– η ατέλειωτη αγάπη του Χριστού 
που «μας παρηγορεί σε κάθε μας 
θλίψη, για να μπορούμε κι εμείς να 
παρηγορούμε εκείνους που είναι σε 
κάθε μορφής θλίψη».1 Αυτό είναι που 
μας βοηθάει να συνεχίζουμε.

η ΑγΑπη μΑκροθυμει, ΑγΑθοποιει· 
η ΑγΑπη δεν φθονει· η ΑγΑπη δεν 
ΑυθΑδιΑζει, δεν υπερηφΑνευετΑι, δεν 
φερετΑι με ΑπρεπειΑ, δεν ζητΑει τΑ 
δικΑ της, δεν εξΑπτετΑι, δεν ςυλλο-
γιζετΑι το κΑκο· δεν χΑιρετΑι ςτην 
ΑδικιΑ, ςυγχΑιρει ομως ςτην ΑληθειΑ.  
ολΑ τΑ ΑνεχετΑι, ολΑ τΑ πιςτευει, 
ολΑ τΑ ελπιζει, ολΑ τΑ υπομενει. 

Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Εγώ 
ο ίδιος δεν είμαι και ένα τόσο καλό 
παράδειγμα υπομονής και ευγένειας 
ή σωστής συμπεριφοράς πάντοτε, ή 
να μην εξάπτομαι ή να μην αντα-
ποδίδω ή να εστιάζομαι πάντα στην 
αλήθεια ή να υπομένω το καθετί. 
Μερικές φορές … λοιπόν ίσως και να 
είμαι το αντίθετο.

Όμως να κάτι σημαντικό να θυμό-
μαστε: Η αγάπη μπορεί να εξαγνίζει 
ό,τι δεν είναι αγαπητό και φιλό-
στοργο. «Ενώ εμείς ήμασταν ακόμα 
αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για 

μερος, τοτε ομως θΑ γνωριςω κΑθως 
κΑι γνωριςτηκΑ.

Όταν βρεθώ στον ουρανό, ξέρω 
ότι θα μείνω εμβρόντητος από τα 
αποτελέσματα των απλών πράξεων 
αγάπης που έκανα εδώ. Είμαι σίγου-
ρος ότι θα εύχομαι να είχα κάνει 
περισσότερα, όμως το θαύμα του 
να δω πώς τα αποτελέσματα έχουν 
διαδοθεί και αλλού, πέρα από την 
περιοχή μου, το έργο μου και τη ζωή 
μου, είναι μια χαρά που προσμένω να 
έχω στο μέλλον!

ωςτε, τωρΑ, μενει πιςτη, ελπιδΑ, 
ΑγΑπη, ΑυτΑ τΑ τριΑ· ομως, Απο ΑυτΑ, 
μεγΑλυτερη εινΑι η ΑγΑπη.

Πόσα τραγούδια, βιβλία, ποιήματα 
και επιστολές έχουν γραφτεί για την 
αγάπη; Δύσκολο να το φανταστούμε! 
Και όμως, υπάρχει μια μοναδική 
πράξη που ορίζει διαπαντός την 
αγάπη – η εθελοντική, ταπεινή, συγ-
χωρητική και αιώνια ζωή του Θεού 
μέσα στον Ιησού όταν Αυτός πέθανε 
με έναν τρομερό, δύσκολο, άδικο 
και μακάβριο θάνατο, ώστε εμείς να 
μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα 
άσχημο τέλος. Γίναμε συγκληρονό-
μοι του ουρανού δια πίστεως και εκεί 
εστιάζεται όλη μας η ελπίδα – στην 
ατελείωτη αγάπη του Χριστού.

Ο Chris Mizrany σχεδιάζει 
ιστοσελίδες, είναι φωτογράφος 
και Χριστιανός απόστολος με 
την ομάδα Χέρια Βοήθειας 
στο Κέιπ Τάουν της Νότιας 
Αφρικής. ■

χάρη μας».2 «Η αγάπη καλύπτει πλή-
θος αμαρτιών».3 Έτσι αν και θέλω να 
συνεχίζω να προσπαθώ να έχω αυτή 
την αγάπη που αναφέρουν αυτά τα 
εδάφια της Βίβλου, ξέρω πως όταν 
εγώ δεν τα καταφέρνω, ο Ιησούς 
τα καταφέρνει. Αυτός είναι αγάπη. 
Είναι το πιο αληθινό παράδειγμα 
αγάπης που έχει δει ποτέ ο κόσμος. 
Και αν εγώ βρίσκομαι κοντά Του, η 
αγάπη Του θα αποτυπώνεται πάνω 
μου όλο και περισσότερο.4 

η ΑγΑπη δεν ξεπεφτει ποτε· τΑ ΑλλΑ, 
ομως, ειτε προφητειες [εινΑι], θΑ 
κΑτΑργηθουν· ειτε γλωςςες, θΑ ςτΑμΑ-
τηςουν· ειτε γνωςη, θΑ κΑτΑργηθει· 
επειδη, κΑτΑ μερος γνωριζουμε, κΑι 
κΑτΑ μερος προφητευουμε· οτΑν, 
ομως, ερθει το τελειο, τοτε το κΑτΑ 
μερος θΑ κΑτΑργηθει.

Πόσο αληθεύει το ότι η αγάπη 
είναι το πιο εύκολα κατανοητό 
πράγμα. Ακόμα και ένα μωρό 
νοιώθει την αγάπη. Η αγάπη στην 
πραγματικότητα είναι το θεμέλιό μας 
και η προτεραιότητά μας, επειδή όλα 
τα άλλα ξεκινάνε και μεγαλώνουν 
από την αγάπη – και για τον Θεό και 
για τους άλλους.

οτΑν ημουν νηπιο, μιλουςΑ ως 
νηπιο, ςκεφτομουν ως νηπιο, ειχΑ 
κριςη ως νηπιο· οτΑν, ομως, εγινΑ 
ΑνδρΑς, εβΑλΑ κΑτΑ μερος εκεινΑ 
που εχει το νηπιο. επειδη, τωρΑ 
βλεπουμε ςΑν μεςΑ Απο ενΑ θΑμπο 
κΑτοπτρο, με τροπο ΑινιγμΑτωδη, 
τοτε ομως θΑ βλεπουμε προςωπο 
προς προςωπο· τωρΑ γνωριζω κΑτΑ 
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Πρόσφατα είχα την ευκαι-
ρία να βρεθώ κοντά σε ένα ζευγάρι 
που ήταν παντρεμένο για 35 συν 
κάτι χρόνια. Παρατηρώντας τον 
τρόπο που συμπεριφέρονταν ο ένας 
στον άλλον ανέβασε τον πήχη του 
γάμου για μένα.

Καθώς μαζευτήκαμε όλοι μαζί για 
να φάμε, η Τζεν ήλθε στο τραπέζι του 
μπουφέ να ετοιμάσει ένα πιάτο για τον 
Γκρεγκ. «Τα σπαράγγια αρέσουν πάρα 
πολύ στον Γκρεγκ!» είπε γεμάτη χαρά, 
καθώς του ετοίμαζε να φάει κάτι που 
του άρεσε.

Λίγο αργότερα, Ο Γκρεγκ ανα-
φέρθηκε στο πάθος της Τζεν για την 
κηπουρική. «Τζεν, πες τους για τα 
καταπληκτικά λαχανικά που καλλιέρ-
γησες πέρσι!»

Τις λίγες μέρες που έμειναν μαζί 
μας, συμπεριφέρονταν με τον ίδιο 
τρόπο, φροντίζοντας ο ένας τον 

άλλον, σερβίροντας ο ένας τον άλλον, 
γελώντας μαζί και απολαμβάνοντας ο 
ένας τον άλλον. Όλοι μαγνητίζονταν 
από τη ζεστασιά και την καταδεκτι-
κότητά τους. Είχα μείνει έκπληκτη. 
Έπρεπε να μάθω το μυστικό τους. 
Θα μπορούσε και ο δικός μου γάμος 
να είναι το ίδιο μετά από τριάντα 

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ιστορίες σαν την Ιστορία με τις Δύο 
Πόλεις του Ντίκενς ή ακόμα και τον 
Ιησού να πεθαίνει πάνω στον σταυρό – 
όχι όμως την αγάπη μεταξύ συζύγων. 

Συνέχισε, «Όταν αποφασίσαμε να 
κάνουμε πράξη αυτό το εδάφιο στον 
γάμο μας, αναζητήσαμε και οι δύο μας 
τρόπους να δίνουμε από τον εαυτό 
μας ο ένας στον άλλον, ακόμα και να 
κάνουμε προσωπικές θυσίες. Ήταν τα 
απλά πράγματα, όπως το να του μαγει-
ρεύω το αγαπημένο του φαγητό ακόμη 
κι όταν ήμουν κουρασμένη ή αυτός 
να κάνει λίγα ψώνια όταν το μόνο 
που ήθελε, ήταν να γυρίσει σπίτι. Να 
κρατάμε το στόμα μας κλειστό όταν 
διαφωνούσαμε σε κάτι.

«Επίσης και με τα σπουδαιότερα 
πράγματα, όπως το να βάζουμε στην 
άκρη τις προσωπικές μας επιδιώξεις 
για χάρη ενός οικογενειακού στόχου 
ή να στηρίζουμε ο ένας τα προσωπικά 
όνειρα του άλλου. Όταν το σκέπτεσαι 
έτσι, υπάρχουν άπειροι τρόποι για να 
προσφέρεις».

Έτσι με αυτό το σκεπτικό, είδα ότι 
υπάρχει αρκετός χώρος για βελτίωση 
στη σχέση μου με το σύζυγό μου. 
Χρειάζεται προσπάθεια για να κάνεις 
κάποιον ευτυχισμένο και να δείχνεις 
εκείνη τη «μεγαλύτερη αγάπη». Όμως 
μου αρέσει και ο γάμος μου έχει αρχί-
ζει να αλλάζει. Η απόφασή μας να 
προσπαθούμε να δίνουμε περισσότερο 
από ό,τι παίρνουμε μας έβαλε σε μια 
τροχιά βαθύτερης αγάπης και περισσό-
τερης ευτυχίας.  

 
Η Marie Alvero είναι πρώην 
Χριστιανή απόστολος στην 
Αφρική και το Μεξικό. Τελευ-
ταία ζει μια ευτυχισμένη και 
πολυάσχολη ζωή με τον σύζυγό 
της και τα παιδιά τους στο 
Κεντρικό Τέξας των ΗΠΑ. ■

Απο την Marie Alvero

περίπου χρόνια; Έπρεπε να μάθω το 
πώς! 

Τελικά βρέθηκα για λίγο μόνη μου 
με την Τζεν. «Παρατήρησα» της είπα 
γεμάτη περιέργεια, «πόσο ευτυχι-
σμένοι είστε εσύ και ο Γκρεγκ μαζί. 
Πως διατηρείτε τον γάμο σας τόσο 
δυνατό;»

Χαμογέλασε. «Ναι, τα πράγματα 
πάνε πολύ καλά μεταξύ μας! Δεν 
μπορώ να σου πω το ένα και μοναδικό 
μυστικό για έναν δυνατό και ευτυχι-
σμένο γάμο, όμως μπορώ να σου πω 
ότι ξεκινήσαμε όπως τα περισσότερα 
ζευγάρια, τρελά ερωτευμένοι και κατό-
πιν κάπως απογοητευμένοι από την 
καθημερινότητα του γάμου που ξέφτιζε 
την ευτυχία μας. Για λίγο αγωνιστή-
καμε και παλέψαμε. Τα πράγματα δεν 
ήταν και τόσο άσχημα, όμως δεν ήταν 
και υπέροχα. Πήραμε μερικές συμβου-
λές από εδώ και από εκεί, όμως» – εκεί 

σταμάτησε και έβαλε το χέρι της στον 
ώμο μου – «η μεγάλη αλλαγή, ήρθε 
από το Ιωάννη 15:13». 

Αυτό το εδάφιο μου ήταν γνωστό. 
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από 
το να βάλει κάποιος τη ζωή του για 
τους φίλους τους». Αυτό το εδάφιο 
συνήθως με έκανε να σκέφτομαι 
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ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πρωτοσυνάντησα την 
Ντανίκα και τον Μίλικ 
πριν 13 χρόνια.  Ήταν ήδη 
γνωστοί ως «οι παππούδες πάνω 
στο βουνό», επειδή το όνομα του 
μικρού χωριού όπου ζούσαν λεγόταν 
Σουχοντόλ, που σήμαινε «άγονος 
λόφος». Για να πας εκεί, έπρεπε να 
οδηγήσεις σε έναν απότομο δρόμο, 
ενώ στη διάρκεια ενός βαρύ χειμώνα 
δεν μπορούσες να προσεγγίσεις με 
αυτοκίνητο. Δεν έχουν τρεχούμενο 
νερό, ούτε υδραυλικές εγκαταστάσεις 
και όπως τόσοι πολλοί άλλοι στην 
περιοχή της Κροατίας στα σύνορα 
με τη Βοσνία, έχουν πολύ άσχημες 
ιστορίες να διηγηθούν, όταν έπρεπε 
να αποφύγουν τον πόλεμο και τον 
όλεθρο, ζώντας σε καταυλισμούς 
προσφύγων, ενώ όταν επέστρεψαν 
ξανά στο χωριό τους, το σπίτι τους 
ήταν καμένο και έπρεπε να αρχίσουν 
τη ζωή τους από την αρχή σε μια ηλι-
κία που πολλοί άλλοι βγαίνουν στην 
σύνταξη.

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, είναι 
πάντα χαρούμενοι και πάντα μας περι-
μένουν με χαρά, αφού πολύ λίγα άτομα 

ΤΟ 
ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙ

να μπορώ και εγώ να κτίσω κάτι τόσο 
ανεκτίμητο όπως και αυτοί». Στην 
αρχή, αυτό που είπε, με άφησε έκπλη-
κτη, γιατί η Ντανίκα και ο Μίλικ 
δεν έχουν σχεδόν τίποτα που να ‘χει 
κάποια υλική αξία, αφού τα περισσό- 
τερα πράγματα που είχαν χάθηκαν 
ανεπιστρεπτί. Αναρωτιόμουν αν είχε 
κατανοήσει πράγματι την κατάστασή 
τους και αν ναι, τι εννοούσε με αυτό 
που είπε.

Μου εξήγησε πως αυτό που της 
έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν 
η αγάπη που είδε στα μάτια τους μετά 
από τόσα πολλά χρόνια γάμου και 
παρότι είχαν αντιμετωπίσει τόσων 
ειδών αντιξοότητες και δυσκολίες.

Σε έναν κόσμο, όπου οι σχέσεις 
είναι τόσο ασταθείς και οι δεσμεύσεις 
εύκολα αθετούνται, αυτή θεωρούσε 
πως η σχέση τους είχε πολύ μεγάλη 
αξία και ήταν ένα επίτευγμα. Πώς 
λοιπόν θα μπορούσα να διαφωνήσω 
με αυτό;

Η Anna Perlini είναι συνι-
δρυτής του Per un Mondo 
Migliore,1 ενός ανθρωπιστικού 
οργανισμού που δραστηριοποιεί-
ται στα Βαλκάνια από το 1995. ■

Απο την Anna Perlini

ζούνε πια σε αυτό το απομονωμένο 
χωριουδάκι. Μια φορά τους συναντή-
σαμε ενώ έπλεναν τα ρούχα τους σε 
ένα ρυάκι με παγωμένο νερό και τους 
πήραμε μαζί μας στο αμάξι να τους 
πάμε στο σπίτι τους. Όταν μπήκαν 
στο μικρό μας βαν, τους ρωτήσαμε 
αστειευόμενοι: «Πού θέλετε να σας 
πάμε; Μπορούμε να σας πάμε οπου-
δήποτε» «Στο Σουχοντόλ», απάντησαν 
περήφανα, «το καλύτερο μέρος στον 
κόσμο!»

Η Ντανίκα είναι ζωηρούλα, ενώ ο 
Μίλικ είναι πιο ήσυχος και μαζί απαρ-
τίζουν ένα αστείο, διασκεδαστικό, 
εκκεντρικό και συνάμα γεμάτο ζωντά-
νια ζευγάρι. Παρότι είναι στα ογδόντα 
τους, συνεχίζουν να βόσκουν τα 
πρόβατά τους και να καλλιεργούν τη 
γη είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε έχει 
ζέστη. Τους έχω επισκεφτεί αμέτρητες 
φορές με άλλους φίλους και εθελο-
ντές, τους φέρνουμε φαγητό και άλλα 
αναγκαία είδη, όμως πάντα φεύγουμε 
με περισσότερα απ’ ό,τι τους προσφέ-
ρουμε, από την άποψη μαθημάτων και 
αξιών που μαθαίνουμε.

Μια φορά, μια νεαρή κοπέλα που 
είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από 
αυτούς, μου είπε: «Ελπίζω μια μέρα 1. http://www.perunmondomigliore.org
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Όταν σκέπτομαι εκείνη την 
αξέχαστη χρονιά που πέρασα σαν 
πρωτοετής στο κολλέγιο, αυτό που 
έρχεται στον νου μου, είναι η εικόνα 
ενός ψηλού, αδύνατου τύπου με 
μακριά μαύρα μαλλιά. Ο Στηβ ήταν 
παλαιότερος στο τμήμα μου και 
είχαμε πρωτοσυναντηθεί στο μάθημα 
Γενικής Αγωγής. Κέρδισε τον θαυμα-
σμό μου όταν ήλθε να καθίσει δίπλα 
μου στην πρώτη σειρά, τη σειρά που 
απέφευγαν οι περισσότεροι σπου-
δαστές. Αν και μετά δυσκολίας τον 
αναγνώρισα, αφού τον είχα δει λίγες 
μόνο φορές στο τμήμα μου, αυτός με 
χαιρέτισε νεύοντας με το κεφάλι του.  

Τρίτη, οι δυο μας καθόμασταν ο ένας 
απέναντι απ’ τον άλλον, μελετώντας 
σιωπηλά. Όμως, η συντροφική του 
παρουσία έκανε τις ατέλειωτες ώρες 
της αποστήθισης και της ανάλυ-
σης στις οποίες υπόκειται ο κάθε 
σπουδαστής να περνάνε κάπως πιο 
εύκολα. Η συνεχής και εστιασμένη 
του ακαδημαϊκή απόδοση, ήταν για 
μένα ένα υπέροχο παράδειγμα καθώς 
αντιμετώπιζα τους περισπασμούς και 
τους ενθουσιασμούς της μεγάλης και 
περίπλοκης ακαδημαϊκής ζωής. Όπως 
λέει και η παροιμία, «Το σίδερο 
ακονίζει το σίδερο· και ο άνθρω-
πος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου 
του».1

Τελικά, μια ζεστή μέρα, ήθελε 
να βάλει μπρος τον ανεμιστήρα 

1. Παροιμίες 27:17
2. Κολοσσαείς 3:14

ΕΝΑΣ ΔΕΣΜΟΣ 
ΟΛΟ ΚΑΛΟΣΥΝΗ 
Απο την 
Elsa Sichrovsky

Είχα ένα κενό δύο ωρών πριν το 
επόμενο μάθημα, γι’ αυτό τράβηξα 
προς το αναγνωστήριο να προετοιμα-
στώ για το κουίζ που θα κάναμε για 
την Οδύσσεια. Προς έκπληξή μου, ο 
Στηβ ήταν ήδη εκεί, πίνοντας καφέ 
και ξεφυλλίζοντας τον Έμπορο της 
Βενετίας. Προφανώς είχε και αυτός δύο 
ώρες κενό. Κάθισα απέναντί του και 
έβγαλα το βιβλίο μου, κάπως ντροπαλή 
επειδή είχα μάθει να μην  υπερβαίνω 
τα όρια ανάμεσα στους παλαιότερους 
και τους πρωτοετείς. Ο Στηβ μερικές 
φορές έδειχνε λες και ήθελε να πει 
κάτι, όμως δεν το έκανε, έτσι για δύο 
ώρες, παραμείναμε σιωπηλοί, νοιώ-
θοντας κάπως άβολα, αλλά σε φιλικό 
κλίμα.

Για κάμποσες βδομάδες, κάθε 
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Θα πήγαινα στην άβυσσο εκατό φορές για να δώσω λίγη χαρά σε έναν καταβεβλημένο 
πνευματικά άνθρωπο. Μου έκανε καλό το ότι υπέφερα, ώστε να γνωρίζω πώς να πω μια 
κουβέντα τη στιγμή που πρέπει σε κάποιον που είναι εξαντλημένος. — Charles Spurgeon 
(1834–1892)

Η πιο βαθιά αρχή της ανθρώπινης φύσης είναι η λαχτάρα για εκτίμηση. — William James 
(1842–1910)

Τα καλοσυνάτα λόγια δεν στοιχίζουν πολύ … όμως επιτυγχάνουν πολλά. — Blaise Pascal 
(1623–1662)

Πολύ συχνά υποτιμάμε τη δύναμη που υπάρχει σε ένα άγγιγμα, σ’ ένα χαμόγελο, σ’ έναν 
ευγενικό λόγο, σε κάποιον που ακούει, σ’ ένα ειλικρινές κομπλιμέντο, ή στην απλούστερη 
πράξη φροντίδας, που όλα τους έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν μια ζωή προς το 
καλύτερο. — Leo Buscaglia (1924–1998)

Για μια μέρα μόνο, προσπάθησε να πεις όσο λιγότερα γίνεται. Προσπάθησε να εστιάζεσαι 
συνέχεια στους άλλους κι όχι στον εαυτό σου. Όταν σου έρχεται να πεις μια ιστορία, κάνε 
μια ερώτηση. Όταν σου έρχεται να πεις, «Α, αυτό συνέβη και σε εμένα…,» ρώτησε, «Πώς 
σε έκανε να νοιώσεις αυτό;» … Στο τέλος της ημέρας, κάνε μια λίστα για όσα έμαθες. 
Πόσα θα σου είχαν ξεφύγει αν είχες περάσει τον χρόνο σου μιλώντας για τον εαυτό σου; 
— Linda Kaplan Thaler and Robin Koval, Η Δύναμη του Καλού (New York: Doubleday, 2006)

στο αναγνωστήριο και μια και ήταν 
τόσο ευγενικός, με ρώτησε αν ήταν 
εντάξει να το κάνει. Στη συζήτηση 
που επακολούθησε, ανακαλύψαμε 
μια  κοινή αγάπη για τον Σαίξπηρ, τη 
γλωσσολογία και την Κυρία Λη, την 
πιο αγαπητή καθηγήτρια στο τμήμα 
μας. Με χαρά μοιράστηκε μαζί μου 
πληροφορίες για τα μαθήματα των 
πρωτοετών και μου πρότεινε μερικά 
ενδιαφέροντα μαθήματα.

Για το υπόλοιπο εξάμηνο, η 
μελέτη της Τρίτης είχε χαρούμενα 
διαλλείματα με ελαφρά συζήτηση και 
ακόμα και αστεία. Χαιρετιόμασταν 
μεταξύ μας στους διαδρόμους και 
πήραμε και ένα προαιρετικό μάθημα 
μαζί για το επόμενο εξάμηνο. Ο Στηβ 
δεν είχε και πολλά να αποκομίσει από 

τις συνομιλίες μας όμως αντιλήφθηκα 
πως εκείνος δεν έβλεπε μόνο το κοινό 
μας πάθος για μάθηση αλλά επίσης 
μου έδειχνε συμπόνια καθώς ήμουν 
και λίγο η ανόητη πρωτοετής όπως κι 
αυτός κάποτε και δεν επέτρεπε στην 
κοινωνική συμβατικότητα να τον 
εμποδίζει να μου κάνει παρέα.

Όταν έγινα δευτεροετής, αυτός 
αποφοίτησε και δεν ξαναειδωθήκαμε. 
Εντούτοις, ήμουν πάντα ευγνώμων 
για όσα με δίδαξε με το παράδειγμά 
του. Όταν οι κοινωνικοί κανόνες 
συγκρούονται με την καλοσύνη, 
ας έχει η καλοσύνη τον τελευταίο 
λόγο. Το κοινωνικό κατεστημένο που 
προωθεί τον εξοβελισμό, όπως τον 
διαχωρισμό ανάμεσα στους τελειόφοι-
τους και τους πρωτοετείς στο κολέγιο 

μου, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί 
ώστε να εκπληρώσουμε την ευθύνη 
μας στο να αγαπάμε εκείνους που 
συναντάμε. Και κάτι επιπλέον, εκεί-
νες οι σιωπηλές Τρίτες έδειξαν ότι 
μια καλή φιλία δεν οικοδομείται ανα-
γκαστικά από την κοινωνικότητα ή 
από την εξωτερική γοητεία. Το μόνο 
που απαιτεί μια καλή φιλία είναι 
έναν κοινό σεβασμό, μαζί με κοινά 
ενδιαφέροντα και αυτό που ένας 
απόστολος συμβούλεψε: «Και σε όλα 
τούτα, ντυθείτε την αγάπη, που είναι 
ο σύνδεσμος της τελειότητας».2

Η Elsa Sichrovsky είναι  
ανεξάρτητη συγγραφέας. Ζει  
με την οικογένειά της στη 
νότια Ταιβάν. ■
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Πριν μερικά χρόνια είχε κυκλοφορήσει ένα δημοφι-
λές τραγούδι που στα λόγια του ο τραγουδιστής έλεγε ότι 
θα διόρθωνε όλα τα λάθη του κόσμου. Δεν θυμάμαι όλα 
τα λόγια, όμως πήγαινε κάπως έτσι «Αν ήμουν ο βασιλιάς 
του κόσμου, θα έκανα τα πράγματα διαφορετικά». Δεν θα 
υπήρχε πια πόλεμος, ούτε μίσος, ούτε βάσανα, ούτε τόσα 
άλλα κακά που ταλαιπωρούν τον πλανήτη μας. 

Το όλο σκεπτικό ήταν καλοπροαίρετο, τουλάχιστον 
επιφανειακά, όμως δεν είχε λάβει υπ’ όψιν έναν σημα-
ντικό παράγοντα: Ο Θεός έχει δώσει στον καθένα μας 
ελευθερία επιλογής, ελευθερία βούλησης. Απ’ αυτή την 
άποψη, όλοι μας είμαστε «βασιλιάδες του κόσμου». Ίσως 
να μην κυβερνάμε τον κόσμο όλο ή να μην μπορούμε να 
έχουμε κάποια ορατή επίδραση στα πράγματα γενικά, 
όμως μας έχει δοθεί η δυνατότητα να κυβερνάμε τον δικό 
μας προσωπικό κόσμο. Τώρα, ανάλογα από το πόσο καλά 
το κάνουμε, ίσως να μπορέσουμε να έχουμε μια θετική 
επίδραση στον κόσμο γύρω μας. 

Σαν βασιλιάδες και βασίλισσες έχουμε εξουσία και 
ευθύνη. Η Βασίλισσα Ελισάβετ η Πρώτη της Αγγλίας 

είπε, «Το να είσαι ο βασιλιάς και να φοράς το στέμμα είναι 
κάτι περισσότερο λαμπρό για αυτούς που το βλέπουν απ’ 
ό,τι ευχάριστο για εκείνους που το φοράνε». Με άλλα λόγια, 
δεν είναι πάντα εύκολο να κυβερνάς, ιδιαίτερα όταν δεν το 
κάνεις με σοφία και δικαιοσύνη.

Στην ουσία, αν ρίξεις μια ειλικρινή ματιά στο δικό σου 
βασίλειο, νομίζω πως θα αντιληφθείς πως είναι ανθρωπί-
νως αδύνατο να κυβερνάς πάντοτε καλά. Δεν μπορείς να 
ενεργείς πάντα σωστά, ούτε μπορείς να προσμένεις από τους 
γύρω σου το ίδιο. «Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα 
[τελειότητα] τού Θεού».1 

Όμως τα καλά νέα είναι πως αν και εμείς δεν μπορούμε 
να τα καταφέρουμε, ο Θεός μπορεί και θέλει να τα καταφέ-
ρει διαμέσου μας.2 Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε τέλειοι 
από τη μια στιγμή στην άλλη, όμως με την κάθε στιγμή που 
περνά Αυτός θα μας δώσει την αγάπη, την ταπεινότητα, τη 
σοφία, τη νόηση και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για να «κυβερ-
νήσουμε δίκαια» αν εμείς Του το ζητήσουμε. 

Ο Keith Phillips ήταν ο εκδοτησ του Activated για 
14 χρόνια από το 1999 μέχρι το 2013. Ο ίδιος και η 
γυναίκα του εργάζονται τώρα για τους άστεγους στις 
ΗΠΑ. ■

Απο τον Keith Phillips

1. Ρωμαίους 3:23
2. βλ. Ματθαίου 19:26, Φιλιππισίους 4:13

ΒΑΣΊΛΊΑΔΕΣ 
ΚΑΊ ΒΑΣΊΛΊΣΣΕΣ

Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα, 
μόνο μικρά πράγματα που γίνονται 
με μεγάλη αγάπη. — Μητέρα Τερέζα 
(1910–1997) 

Κάνε όσο καλό μπορείς. Με όποιο 
μέσο μπορείς. Με όποιον τρόπο 
μπορείς Όπου μπορείς. Οποτεδήποτε 
μπορείς. Για όσους μπορείς. Για 
όσο περισσότερο μπορείς. — John 
Wesley (1703–1791)
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ΒΑΣΊΛΊΑΔΕΣ 
ΚΑΊ ΒΑΣΊΛΊΣΣΕΣ

Αγαπημένε μου Ιησού, θέλω να Σε 
γνωρίσω. Σε ευχαριστώ που έδωσες 
τη ζωή Σου για μένα. Σε παρακαλώ 
συγχώρεσέ με για όλα μου τα 
σφάλματα. Ανοίγω την πόρτα της 
καρδιάς μου αυτή τη στιγμή και 
ζητάω από Εσένα να έλθεις μέσα 
μου. Σε παρακαλώ δώσε μου το 
δώρο Σου της αιώνιας ζωής και τη 
δική Σου αγάπη ώστε να μπορώ κι 
εγώ να αγαπώ τους άλλους όπως 
Εσύ. Αμήν.

Η δύσκολη βδομάδα που 
πέρασα πρόσφατα, μετατράπηκε σε 
μια ευκαιρία να αναλογιστώ για το 
πόσο με αγαπά ο Θεός και για το 
πόσο Τον αγαπώ κι εγώ. Ενώ γνω-
ρίζω ότι η αγάπη του Θεού για μένα 
είναι πάντα παρούσα και ποτέ δεν 
αλλάζει, μερικές φορές φαίνεται πως 
η αγάπη μου γι’ Αυτόν βασίζεται στις 
περιστάσεις μου και τα συναισθή-
ματά μου. Σαν ανθρώπινη ύπαρξη, η 
αγάπη μου είναι πολύ πιο αδύναμη 
από την αγάπη του Θεού.

Ανεξάρτητα από το τι εμφανίζεται 
στην πορεία μου, ανεξάρτητα από το 
τι αντιμετωπίζω, η αγάπη του Θεού 
για εμένα θα είναι πάντα σταθερή, 
ανεξάρτητα από τις περιστάσεις μου 
και τα συναισθήματά μου. Αυτός 
ξέρει πως αν και εγώ μερικές φορές 
δεν του δείχνω την αγάπη που Του 
αξίζει, αυτό δεν Τον σταματά από 
το να με αγάπα και να με φροντίζει. 
Αυτό που με κάνει να νοιώθω από-
μακρα απ’ Αυτόν και ότι ίσως δεν με 
αγαπά πια εξαρτάται μόνο από το τι 

επιτρέπω εγώ να με επηρεάζει. 
Γνωρίζω πως αυτό που συλλογί-

ζομαι είναι μια βασική πνευματική 
αρχή, όμως είναι μια που ξεχνώ πολύ 
εύκολα όταν περνάω δύσκολες κατα-
στάσεις ή όταν δεν νοιώθω και τόσο 
κοντά στον Θεό. Είθε ο Θεός να με 
βοηθήσει να μην το ξεχνάω ποτέ 
αυτό, όπως έκανε και ο απόστολος 
Παύλος, ότι ανεξάρτητα από το τι 
συμβαίνει, ο Ιησούς θα με αγαπά και 
θα με φροντίζει. Τίποτα δεν υπάρχει 
πιο δυνατό από την αγάπη Του! — 
Toni Valera

2
Επειδή, όσο είναι το ύψος τού ουρα-
νού επάνω από τη γη, τόσο μεγάλο 
είναι το έλεός Του σ’ αυτούς που Τον 
φοβούνται. — Ψαλμός 103:11

2
Ο Θεός αγαπά τον καθένα μας σαν 
να υπήρχε μόνον ένας από εμάς. —  
Άγιος Αυγουστίνος (354–430)

2
Ο Θεός απέδειξε την αγάπη Του 
πάνω στον Σταυρό. Όταν ο Χριστός 

σταυρώθηκε,  μάτωσε και πέθανε, 
ήταν ο Θεός που έλεγε στον κόσμο, 
«Σας αγαπώ». — Μπίλλυ Γκράχαμ 
(γεννημένος το 1918)

2
Αν και τα συναισθήματά μας έρχο-
νται και παρέρχονται, η αγάπη του 
Θεού παραμένει η ίδια. — C.S. 
Lewis (1898–1963)

2
Δεν υπάρχει ανθρώπινο ναυάγιο, όσο 
βυθισμένο και αν είναι στη λάσπη 
της βαθύτερης ανομίας, το οποίο δεν 
μπορεί να προσεγγίσει και να εξυ-
ψώσει, η μεγάλη αγάπη του Θεού. 
— John Henry Jowett (1863–1923)

2
Η αγάπη είναι η πιο ανεξά-

ντλητη δύναμη στον κόσμο. Αυτή 
η δύναμη δημιουργικότητας, τόσο 
όμορφα απεικονισμένη στη ζωή 
του Χριστού, είναι το πιο αποτελε-
σματικό εργαλείο, διαθέσιμο στην 
ανθρώπινη αναζήτηση για ειρήνη και 
ασφάλεια. — Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ 
(1929–1968) ■

Ï ÈÅÏÓ 
είναι ÁÃÁÐÇ

Σημεια για 
συλλογισμο
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Η 
ΑΓΑΠΗ 

ΜΟΥ

Η αγάπη Μου είναι υπομονετική και γεμάτη 
κατανόηση μέσα σε έναν κόσμο μισαλλοδοξίας. 
Η αγάπη Μου είναι στοργική και γεμάτη καλο-
σύνη όταν οι άλλοι είναι σκληροί ή αδιάφοροι. 
Η αγάπη Μου ανακουφίζει όταν υπάρχει λύπη. 
Η αγάπη Μου παρηγορεί τους μοναχικούς. Η 
αγάπη Μου προσδίδει διαύγεια σε εκείνους που 
είναι συγκεχυμένοι, ανάπαυση στους εξασθε-
νημένους, βοήθεια στους ενδεείς και ανανέωση 
δύναμης σε εκείνους που νοιώθουν ότι δεν 
μπορούν να συνεχίσουν. Η αγάπη Μου φέρνει 
γαλήνη μέσα στις θύελλες της ζωής. 

Η αγάπη Μου μπορεί να θεραπεύσει τα αρρω-
στημένα σώματα και μπορεί ακόμα να απαλύνει 
το πόνο και να γιατρέψει τις ραγισμένες καρδιές. 
Η αγάπη Μου αφαιρεί την ένταση, την ανησυ-
χία και το άγχος. Η αγάπη Μου δίνει πίστη και 
κουράγιο εκεί που υπάρχει φόβος και ελπίδα εκεί 
όπου υπάρχει απόγνωση. Η αγάπη Μου είναι 
φως και ξεδιαλύνει το σκοτάδι. Η αγάπη Μου θα 
κατέβει σε οποιοδήποτε βάθος για να σώσει, θα 
διανύσει οποιαδήποτε απόσταση για να βοηθήσει 
κάποιον. Η αγάπη Μου δεν έχει όρια. Η αγάπη 
Μου μπορεί να ξεπεράσει οποιοδήποτε πρό-
βλημα, ανεξάρτητα από το πόσο ανυπέρβλητο 
μπορεί να φαίνεται αυτό. 

Η αγάπη Μου είναι το ξεχωριστό Μου δώρο για 
εσένα. Βρισκόταν πάντα δίπλα σου για σένα, και 
θα βρίσκεται πάντα εκεί. 

Απο τον Ιησου με Αγαπη


