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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
η αγάπη κατακτά τα πάντα

Στο Ιωάννη 13:35, ο Ιησούς λέει, «Από τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθη-
τές Μου, εάν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον». Αυτό δεν ακούγεται και τόσο 
δύσκολο, όμως αν το σκεφτεί κανείς, για μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε τόσο 
συχνά, η αγάπη είναι κάτι αρκετά δύσκολο να επεξηγηθεί. Την κατανοείς μέσα 
από πράξεις. Εσείς τι θα ήσασταν πρόθυμοι να κάνετε για να δείξετε αγάπη στους 
γύρω σας;

Ο Σερ Έρνεστ Σάκλετον, ο φημισμένος εξερευνητής της Ανταρκτικής, περι-
έγραψε μια φορά, πως ένα βράδυ, αυτός και οι άνδρες του προσπαθούσαν να 
κοιμηθούν στριμωγμένοι μέσα σε ένα αντίσκηνο έκτατης ανάγκης, έχοντας μοιρά-
σει μεταξύ τους τα τελευταία μπισκότα που είχαν. Η κατάσταση ήταν επιτακτική 
και κανένας τους εκεί δεν ήταν σίγουρος αν θα  τα κατάφερναν να γυρίσουν σπίτι 
τους.

Ο Σάκλετον αισθάνθηκε κάποια κίνηση και είδε έναν απ’ τους άνδρες του να 
κοιτάει τριγύρω αν είχαν κοιμηθεί οι άλλοι. Προφανώς νόμισε ότι κοιμόντουσαν 
όλοι τους, έτσι άπλωσε το χέρι του και πήρε τη τσάντα με τα μπισκότα του διπλα-
νού του. Ο Σάκλετον έμεινε εμβρόντητος. Νόμιζε πως μπορούσε να εμπιστευτεί 
αυτό το άτομο ακόμα και με την ίδια του τη ζωή και τώρα να τον βλέπει να κλέβει 
το τελευταίο μπισκότο κάποιου άλλου. Μήπως οι δυσκολίες που περνούσαν τον 
είχαν κάνει κλέφτη;  

Μετά τον είδε να κινείται ξανά. Πήρε το μπισκότο απ’ τη δική του τσάντα, 
το έβαλε στη τσάντα του αλλουνού και με πολύ προσοχή ξανάβαλε την τσά-
ντα δίπλα στον φίλο του που κοιμόταν. Στη συνέχεια αναφέρει ο Σάκλετον, «Δεν 
τολμώ να πω το όνομα εκείνου του ατόμου. Ένοιωσα πως η πράξη του ήταν ένα 
μυστικό ανάμεσα σ’ εκείνον και τον Θεό».

Η αγάπη έχει να κάνει με τον Θεό. Έχει να κάνει με το να δίνεις απ’ τον εαυτό 
σου για το καλό των άλλων. Έχει να κάνει με τις σχέσεις: Μητέρες, πατέρες, 
αδέρφια, φίλοι και συνεργάτες. Έχει να κάνει με τον έρωτα. Τα άρθρα σε αυτό το 
τεύχος του Activated αναφέρονται σ’ όλα αυτά τα είδη της αγάπης. Καθώς προ-
σπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι μαθητές του Κυρίου, μπορούμε να φέρουμε λίγο 
περισσότερο απ’ το δικό Του φώς σε αυτόν τον μοναχικό κόσμο που ζούμε.

Είθε ο Θεός να ευλογήσει εσάς και τους δικούς σας με μία επιπλέον δόση απ’ 
την αγάπη Του. 
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ΤΑ 
ΔΥΟ 

ΒΉΜΑΤΑ 
ΑΓΑΠΉΣ

Πρόσφατα διάβασα ένα πολύ σημαντικό 
άρθρο για την Τεχνική Φάινμαν, η οποία υπό-
σχεται να σε βοηθήσει να μάθεις οτιδήποτε σε τέσσερα 
απλά βήματα. Αυτό μου προξένησε το ενδιαφέρον, καθώς 
μου αρέσει να βρίσκω τρόπους να μαθαίνω πιο γρήγορα. 
Το άρθρο λέει ότι ο Φάινμαν προσπαθούσε πάντα να ερμη-
νεύει περίπλοκες ιδέες με όσο πιο απλοϊκούς όρους.1

Μετά θυμήθηκα κάτι εξίσου πρακτικό και πολύ πιο σπου-
δαίο, το οποίο αποκαλώ τα Δύο Βήματα Αγάπης, όπως αυτά 
τέθηκαν απ’ τον σπουδαιότερο διδάσκαλο::

1. Αγάπα τον Θεό με όλο σου το είναι – απόλυτα και 
αδιαμφισβήτητα με το καθετί. Αυτό συμπεριλαμβά-
νει τον χρόνο σου, τις επιθυμίες σου, τα χρήματά 

σου και οτιδήποτε άλλο.

2. Αγάπα τους γύρω σου και νοιάσου για τις ανάγκες 
τους και τα συναισθήματά τους όπως ακριβώς νοιά-
ζεσαι για τα δικά σου. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση 

των άλλων και βρες τον χρόνο να τους βοηθάς οπουδήποτε 
και οποτεδήποτε μπορείς.2

Και με αυτόν τον τρόπο, έχουμε μια απλή συνταγή για 
ουσιαστική, επιτυχή διαβίωση.

Πόσες φορές έχει ειπωθεί πως αυτό που χρειάζεται ο 

Από τον Κρις Μιζράνι  

κόσμος είναι περισσότερη αγάπη; Δυστυχώς όμως, βλέπουμε 
τόσα πολλά να συμβαίνουν στον σημερινό μας κόσμο που 
αντιπροσωπεύουν το αντίθετο: Πόλεμος, βία, διακρίσεις και 
μισαλλοδοξία. Για σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η 
ζωή μας και όλη η κοινωνία, αν αυτά τα Δύο Βήματα Αγάπης 
γίνονταν πράξη καθημερινά.

Μια φορά ο Τσαρλς Σπέρτζον είχε πει, «Έχουμε κοινωνία 
με τον Χριστό μέσα απ’ τις σκέψεις Του, τις απόψεις Του και 
τους σκοπούς Του. Επειδή οι σκέψεις Του είναι και δικές μας 
σκέψεις, σύμφωνα με την ικανότητά μας και την αγιότητά 
μας. Οι πιστοί βλέπουν τα πράγματα όπως και ο Ιησούς. 
Αυτό που Τον ευχαριστεί, ευχαριστεί και εκείνους και αυτό 
που Τον λυπεί, λυπεί και εκείνους επίσης».

Πόσο υπέροχο θα ήταν αν το έκανα κι εγώ αυτό περισσό-
τερο. Να σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Χριστός και οι δικές 
μου επιθυμίες να ταίριαζαν περισσότερο με τις δικές Του και 
να ήταν λιγότερο εγωιστικές. Λυπεί τον Σωτήρα μας να βλέ-
πει τόσους ανθρώπους δυστυχισμένους και χωρίς αγάπη και 
αυτό πρέπει να λυπεί κι εμένα επίσης. Δεν μπορώ να κάνω 
πάντα όσα θα ήθελα να κάνω, όμως μπορώ να αγαπώ πολύ. 

Εάν είμαι πιστός στο να μελετώ τον Λόγο Του, να ακούω 
τη φωνή Του και να ακολουθώ τα Δύο Του Βήματα Αγάπης, 
θα έχω μια ευλογημένη ζωή με πνευματική ολοκλήρωση.

1. Εδώ είναι τα Τέσσερα Βήματα για Μάθηση του Φάινμαν: 
https://curiosity.com/topics/learn-anything-in-four-steps-
with-the-feynman-technique-curiosity.

2. βλ. Ματθαίου 22:37-40

Ο Κρις Μιζράνι είναι Χριστιανός απόστολος, φω-
τογράφος και σχεδιαστής ιστότοπων με το Χέρι 
Βοήθειας στο Κέιπ Τάουν της Νότια Αφρικής. ■
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Εάν σας ζητούσα να αναφερθείτε 
στην υπηρεσία του Ιησού προς 
τους ανθρώπους, πώς θα την περιγρά-
φατε; Είναι ένα σημαντικό ερώτημα μια και 
μας έχει καλέσει να είμαστε οι αντιπρόσω-
ποί Του σ’ αυτό τον κόσμο και θα πρέπει να 
αναλογιστούμε πώς θα μπορούσαμε να αντι-
κατοπτρίζουμε καλύτερα την αγάπη Του ενώ 
ακολουθάμε τα βήματά Του.

Αυτό που έχει να προσφέρει ο Ιησούς 
εκπληρώνει τις βαθύτερες ανάγκες κάθε 
ανθρώπου που έρχεται σ’ Αυτόν. Ξεπερνά 
οτιδήποτε έχει να προσφέρει ο κόσμος και 
έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει οποιονδή-
ποτε. Ήλθε να προσφέρει την ίδια αγάπη 
στους βοσκούς, αλλά και στους ριζοσπά-
στες ζηλωτές, τους θρησκευτικούς ηγέτες, 
τον Ρωμαίο εκατόνταρχο και τα μικρά 
παιδιά που μαζεύτηκαν γύρω Του. Δίνει 
καθετί δωρεάν στον καθένα που επιζητά 
να γνωρίσει την αλήθεια.

Ο Ιησούς αγαπά ανιδιοτελώς! Παρα-
βλέπει τα σφάλματα, την εξωτερική 
εμφάνιση και ακόμα και τις εξωτερι-
κές εκδηλώσεις σε λόγια ή σε πράξεις 
που γίνονται και εισχωρεί βαθύτερα 
στην καρδιά εκείνη που είναι απεγνω-
σμένη να ανακαλύψει ελπίδα και αλήθεια. 
Υποσχέθηκε πως ποτέ δεν θα απορρίψει 
κάποιον που θα Τον πλησιάσει..1 Οι ανάγκες 

του κάθε ανθρώπου αγγίζουν 
την καρδιά Του και θα πρέπει 
να αγγίζουν και τη δική μας, 
ανεξάρτητα απ’ το αν αυτός 
ο άνθρωπος είναι ζητιάνος 

στον δρόμο ή είναι κάποιος 
εύπορος προεστός ή κάποιος 

απλός άνθρωπος που προσπαθεί να τα βγάλει 
πέρα στην καθημερινότητα ή ένας συνάδελφος 
με τον οποίο δεν βλεπόμαστε και τόσο συχνά.

Ο Ιησούς αγαπά τον κάθε άνθρωπο πάνω 
στη γη όπως αγαπά εσένα και εμένα. Η αγάπη 
του Ιησού δεν περιορίστηκε ποτέ σε μια 
μόνο ομάδα ανθρώπων. Έδειξε αγάπη στους 
Φαρισαίους που Τον προσέγγισαν για να 
μάθουν την αλήθεια όση έδειξε και στους τελώ-
νες.  Έδειξε αγάπη στον Ρωμαίο εκατόνταρχο 
όση έδειξε και στον λεπρό που άγγιξε και τον 
έκανε καλά. Ο Ιησούς έδειξε αγάπη στη γυναίκα 
που τη συνέλαβαν επί μοιχεία όπως έδειξε και 
στους μαθητές Του. Έδειξε αγάπη στον πλού-
σιο νεαρό άρχοντα όπως έδειξε και στη χήρα με 
τις δύο δεκάρες. Ανεξάρτητα από το ποιοι ήταν 
αυτοί ή τι είχαν κάνει, ο Ιησούς τους αγάπησε 
τόσο, ώστε να πεθάνει γι’ αυτούς.

Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα βήματά 
Του, πρέπει να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Αυτό 
σημαίνει να ανοίξουμε την καρδιά μας για να 
μοιραζόμαστε την αγάπη του Ιησού όπως έκανε 
και Εκείνος με όλους όσους την χρειάζονταν. 

Η Μαρία Φοντέιν και ο σύζυγός της, 
ο Πήτερ Άμστερνταμ, είναι διευθύνο-
ντες της Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας πίστης. ■

ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΤΙΜΉΣΕΙΣ

Από την Μαρία Φοντέιν

1. βλ. Ιωάννη 6:37
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1. βλ. Ρωμαίους 5:8, Ιωάννη 15:13
2. Ιωάννη 13:34-35
3. https://www.gotquestions.org 

/loving-others.html

ανταπόκριση. Το πρόβλημα όμως είναι, 
ότι δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε 
τα συναισθήματά μας. Σίγουρα μπο-
ρούμε να ελέγχουμε το τι κάνουμε 
λόγω των συναισθημάτων, πολύ συχνά 
όμως τα συναισθήματα απλά συμβαί-
νουν από μόνα τους. Όμως το είδος 
της αγάπης που θέλει να έχουμε ο 
Θεός για τους άλλους είναι σαν το 
είδος της αγάπης που έχει Αυτός για 
εμάς και της οποίας ουσία είναι η 
αυταπάρνηση. Η αγάπη του Θεού για 
μας είναι μια αγάπη αυταπάρνησης και 
ήταν αυτή η αγάπη που Τον έκανε να 
σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας. Δεν 
μας έσωσε επειδή εμείς ήμασταν αξια-
γάπητοι. Μας έσωσε επειδή η δική Του 
αγάπη Τον έκανε να δώσει τον Εαυτό 
Του για εμάς. Αγαπάμε κι εμείς τους 
άλλους αρκετά ώστε να θυσιαστούμε 
γι’ αυτούς, ακόμα κι όταν αυτοί δεν το 
αξίζουν; Το να αγαπάμε τους άλλους 
είναι θέμα θέλησης και βούλησης, όχι 
θέμα συναισθηματισμού.

Ο Θεός πέθανε για εμάς όταν 
εμείς ήμασταν στα χειρότερα γεμάτοι 
αμαρτία, όταν εμείς ήμασταν ολο-
κληρωτικά ανάξιοι αγάπης.1 Όταν 
κάνουμε θυσίες για να αγαπήσουμε 
κάποιον, τότε αποκτάμε μια ιδέα του 
βάθους της αγάπης που έχει ο Θεός 

Δεν είναι πάντα και τόσο 
εύκολο να αγαπάμε τους 
άλλους.  Μια γνωστή έκφραση που 
αναφέρεται σε εκείνους τους ανθρώ-
πους που μας είναι κάπως δύσκολο να 
αγαπάμε είναι το «χρήζουν επιπλέον 
χάριτος». Όμως ακόμα και εκείνοι οι 
άνθρωποι που γενικά μας αρέσουν, 
μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο 
να τους δείξουμε αγάπη. Ο κύριος 
λόγος που έχουμε δυσκολίες στο να 
αγαπάμε τους άλλους είναι η αμαρτία, 
τόσο η δική μας όσο και εκείνων που 
προσπαθούμε να αγαπήσουμε. … Το 
να παλεύουμε με τον δικό μας εγωισμό 
και την τάση για αμαρτία και ταυ-
τόχρονα να ενασχολούμαστε με τον 
εγωισμό και την τάση των άλλων για 
αμαρτία, αυτό δυσκολεύει κατά πολύ 
το έργο της αγάπης.

Ένας άλλος λόγος που μπορεί να 
μας δυσκολεύει να αγαπάμε τους 
άλλους είναι το ότι μερικές φορές 
παρεξηγούμε το τι σημαίνει πραγμα-
τική αγάπη. Τείνουμε να θεωρούμε την 
αγάπη κυρίως ως μια συναισθηματική 

για εμάς και συγχρόνως γινόμαστε 
μια αντανάκλαση δική Του για τους 
άλλους. Ο Ιησούς είχε πει στους μαθη-
τές Του, «Καινούργια εντολή σάς δίνω: 
Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· όπως 
Εγώ σας αγάπησα, κι εσείς να αγα-
πάτε ο ένας τον άλλον. Από τούτο 
θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθη-
τές Μου, εάν έχετε αγάπη ο ένας προς 
τον άλλον».2 Παρατηρείστε ότι δεν 
τους είπε, «Όταν νοιώθετε να αγαπάτε 
ο ένας τον άλλον», αλλά τους είπε, 
«Αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Τους 
έδωσε εντολή να το κάνουν πράξη, είτε 
το ένοιωθαν είτε όχι. …

Το να αγαπάμε τους άλλους είναι 
δύσκολο επειδή και οι άλλοι έχουν 
ανθρώπινη φύση και εμείς έχουμε 
ανθρώπινη φύση.  Όμως μέσα απ’ αυτή 
τη δυσκολία μαθαίνουμε να εκτιμάμε 
καλύτερα την ποιότητα της αγάπης 
που έχει ο Θεός για εμάς. Και όταν 
εμείς αγαπάμε τους άλλους, χωρίς 
αυτοί να το αξίζουν, τότε λάμπει μέσα 
από μας το Πνεύμα του Θεού, ο Θεός 
δοξάζεται, οι άλλοι οικοδομούνται και 
ο κόσμος βλέπει τον Χριστό μέσα μας.  

ΓΙΑΤΙ ΣΥΧΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΌΣΌ ΔΥΣΚΌΛΌ 
ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΌΥΣ ΑΛΛΌΥΣ;

Αυτό το άρθρο περιλαμβάνεται 
με την ευγενική άδεια από το 
GotQuestions.org.3 ■
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Πριν έξη χρόνια μετακομί-
σαμε σε μια νέα γειτονιά. 
Από τότε που βρεθήκαμε εκεί, προ-
σπαθήσαμε να γίνουμε φίλοι με τους 
γείτονές μας και να τους δείξουμε 
καλοσύνη. Τους χαιρετούσαμε χαμο-
γελώντας, τους ρωτούσαμε πώς τα 
πάνε και μερικές φορές ψήσαμε και 
πίτσες να τις προσφέρουμε ως δείγμα 
της φιλίας μας. Σκεφτόμαστε πως τα 
πηγαίναμε καλά σε αυτό τον τομέα 
του να δείχνουμε στους γείτονές μας 
το ότι νοιαζόμαστε. Όμως μετά συνα-
ντήσαμε τη Νίλντα.

Τα δύο ενήλικα εγγόνια της 
Νίλντα υπέφεραν από κάποιου είδους 
γενετική διαταραχή εκφυλιστικού 
χαρακτήρα. Για να βοηθήσει με τη 
φροντίδα τους, αποφάσισε να μείνει 
με την οικογένεια της κόρης της. Το 
να φροντίζεις τέτοιου είδους άτομα, 
σημαίνει και μεγάλο φόρτο εργασίας 
και άγχους και κανείς δεν θα μπο-
ρούσε να κατηγορήσει μια τέτοια 
οικογένεια ότι ενδιαφέρονται περισ-
σότερο για τα δικά τους προβλήματα 
και δυσκολίες. Όμως κάτι τέτοιο δεν 

συνέβαινε με τη Νίλντα. Είναι το πιο 
φιλόξενο άτομο που έχω γνωρίσει 
ποτέ και φαίνεται πως πάντα υπάρ-
χουν τουλάχιστον μια αν όχι δύο 
ομάδες επισκεπτών στο σπίτι τους 
και όταν οι προηγούμενοι αναχω-
ρούν, άλλοι επισκέπτες έρχονται στο 
σπίτι με αποτέλεσμα να υπάρχει μια 
συνεχής ροή από επισκέπτες στο σπίτι 
τους.

Πάντα προσφέρονται κουλουρά-
κια και αναψυκτικά ή ακόμα και λίγο 
φαγητό ή σνακ που ετοιμάζονται στη 
στιγμή. Παρ’ όλες τις προκλήσεις και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή 
η οικογένεια, η ατμόσφαιρα εκεί, είναι 
πάντα χαρούμενη και αισιόδοξη.

Ακόμα και το σκυλάκι μας, που 
κάπου-κάπου το παίρνουμε μαζί μας 
όταν πάμε να επισκεφτούμε τη Νίλντα, 
ποτέ του δεν μένει χωρίς νερό και 
κάποια λιχουδιά εκεί. Στην πραγματι-
κότητα το σκυλάκι μας αναγνωρίζει τη 
Νίλντα από μακριά και λαχταρά να δει 
τι λιχουδιά θα του προσφέρει την κάθε 
φορά. Όταν η Νίλντα έχει επισκέπτες, 
προσέχει και  την παραμικρή λεπτομέ-
ρεια γι’ αυτούς.

Δεν ξέρω αν αυτά τα λίγα λόγια 

μπορούν να εκφράσουν τη χαρά, την 
ευγένεια, το τρυφερό ενδιαφέρον, τη 
βοήθεια και τη φιλοξενία που προσφέ-
ρει στους άλλους, όμως όταν διάβασα το 
παρακάτω, ο νους μου πήγε στη Νίλντα:

Ο Κύριός μας … μας λέει πως τα 
απλά πράγματα που κάνουμε – όπως 
το να θρέφουμε τους πεινασμένους, να 
δίνουμε νερό στους διψασμένους, να 
δείχνουμε φιλοξενία στους ξένους, να 
επισκεπτόμαστε τους ασθενείς και όλες 
εκείνες τις ανώνυμες πράξεις αγάπης τις 
οποίες εμείς θεωρούμε ασήμαντες – πως 
αν γίνονται με το σωστό κίνητρο, στην 
ουσία είναι σαν να γίνονται προς τον 
ίδιο τον Χριστό! … Το καλύτερο πράγμα 
που μπορούμε να κάνουμε με την αγάπη 
μας δεν είναι να περιμένουμε την ευκαι-
ρία να κάνουμε μια καλή πράξη για να 
τη δούνε οι άλλοι – αλλά να γεμίσουμε 
τις μέρες μας και τις ώρες μας με απλές 
καλοσύνες που θα κάνουν αμέτρητες 
καρδιές πιο ευγενικές, πιο δυνατές και 
πιο ευτυχισμένες. — Τ. Α. Μίλερ

Η Ιρένα Ζαμπίκοβα είναι εθελό-
ντρια πλήρους απασχόλησης με 
το Per un mondo migliore1 στην 
Κροατία και την Ιταλία. ■1. http://www.perunmondomigliore.org

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
ΤΗΣ ΝΙΛΝΤΑ

Από την Ιρένα Ζαμπίκοβα 

Μη ξεχνάτε τη φιλοξενία· επειδή, 
διαμέσου αυτής μερικοί φιλοξένησαν 
αγγέλους, μη γνωρίζοντας.
— Εβραίους 13:2

Στις ανάγκες των αγίων, να έχετε 
συμμετοχή· τη φιλοξενία να 
επιδιώκετε. — Ρωμαίους 12:13
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Διάβασα κάποτε πως ένας 
καλός πατέρας προετοι-
μάζει τα παιδιά του για τη 
σχέση τους με τον επουρά-
νιο Πατέρα μας, τον Θεό. 

Μάλλον ο πατέρας μου δεν το 
αντιλαμβάνεται αυτό, όμως κάτι που 
διαμόρφωσε τη ζωή μου, ήταν μια 
συζήτηση που αυτός κι εγώ είχαμε 
μαζί ενώ καθόμασταν πάνω σε έναν 
λοφίσκο αντίκρυ στο σπίτι μας ένα 
καλοκαίρι, όταν εγώ ήμουν 18 χρονών. 
Πιθανόν να μην το θυμάται καν – έτσι 
απλός ήταν πάντοτε ο χαρακτήρας 
του, ένα άτομο που καθοδηγούσε με 
αγάπη και σοφία χωρίς να επιβάλει τη 
συμβουλή του.

Εκείνη την ημέρα συζητήσαμε για 
τα πάντα και του ανέφερα για τον 
φίλο που είχα και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζαμε και πού θα κατά-
ληγε μάλλον εκείνη η φιλία μου. Δεν 
θυμάμαι να του τα εξήγησα όλα, όμως 
θυμάμαι πόσο άβολα ένοιωσα. Αφού 
του τα είπα όλα, τον κοίταξα και τον 
ρώτησα με μια απόγνωση, «Λοιπόν 
τι να κάνω, Μπαμπά; Πες μου τι να 
κάνω».

«Δύσκολη είναι αυτή η απόφαση», 
άρχισε να μου λέει, «όμως είσαι 18. 
Είσαι ενήλικας τώρα. Δεν θα σου πω τι 
να κάνεις, επειδή γνωρίζεις ήδη τι πρέ-
πει να κάνεις». 

Τον κοίταξα ανέκφραστη. Μα δεν 
ήμουν ενήλικας ακόμα – τουλάχιστον 
δεν ένοιωθα έτσι. Ήμουν μόνο 18 και 
δεν ήξερα τι μου γινόταν. Μια στιγμή 
όμως – ναι, ήξερα. Σε εκείνη την κατά-
σταση ήξερα ακριβώς τι έπρεπε να 
κάνω. Όχι ότι ήθελα να το κάνω, όμως 
ήξερα και στο τέλος κατέληξα να κάνω 
το σωστό επειδή κυρίως ο Μπαμπάς 
μου πίστευε ότι θα το έκανα, ότι 
δηλαδή, ήμουν ικανή να το κάνω.

Δεν ήταν βέβαια και η κάθε από-
φαση που πήρα από τότε και μετά και 
η καλύτερη, όμως εκείνη η συζήτηση 
με βοήθησε να τραβήξω το μονο-
πάτι της ανεξαρτησίας και με έκανε 
να πιστέψω ότι μπορούσα να τα 
καταφέρω στη ζωή. Γνωρίζοντας ότι 
κάποιος πίστευε σε μένα, με βοήθησε 
αργότερα με τις ακόμα πιο δύσκολες 
αποφάσεις που έπρεπε να πάρω.  

Αυτό που έκανε ξεκάθαρο ο Μπα-
μπάς μου, δεν ήταν το ότι πίστευε 

μόνο σε μένα, αλλά και το ότι με αγα-
πούσε ανιδιοτελώς. Ανεξάρτητα απ’ 
τις επιλογές που κάνω, θα είμαι πάντα 
η κόρη του και πάντα θα με αγαπάει. 
Από όλα τα δώρα που έλαβα απ’ αυτόν, 
είμαι περισσότερο ευγνώμων γι’ αυτή τη 
διαβεβαίωση.

Χρειάστηκα λίγο καιρό, αλλά με το 
πέρασμα του χρόνου αντιλήφθηκα ότι 
η αγάπη και η εμπιστοσύνη του πατέρα 
μου, απεικόνιζαν τον Θεό και τη δική 
Του αγάπη και εμπιστοσύνη.  

Ο Θεός μας διδάσκει πρώτα να περ-
πατάμε και μετά μας αφήνει να τρέχουμε 
μόνοι μας, πιστεύοντας ότι μπορούμε να 
τα καταφέρουμε, όμως βρίσκεται πάντα 
δίπλα μας όποτε εμείς σκοντάψουμε ή 
χρειαστούμε βοήθεια. «Είσαι ένα ξεχω-
ριστό άτομο», μας λέει Αυτός, «το οποίο 
μπορεί να κάνει κάτι υπέροχο για Εμένα 
και τους άλλους». Και όταν εμείς τα 
θαλασσώνουμε, όπως κάνουμε συχνά, 
Αυτός μας ψιθυρίζει, «Ό,τι και να κάνεις, 
πάντα θα σε αγαπώ», και μας βοηθάει 
να τα πάμε καλύτερα.

Σ’ ευχαριστώ Μπαμπά, ήσουν το 
δώρο της αγάπης του Θεού σε σάρκα  
και οστά! ■

Από την Λίλη Νηβ 

ÌÉÁ 

ÁÐÅÉÊÏÍÉÓÇ 
ÔÏÕ 

ÈÅÏÕ 
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Ραντεβού 
για δείπνο 

Μετά από 21 χρόνια γάμου, ανα-
κάλυψα έναν νέο τρόπο να διατηρήσω 
ζωντανή τη σπίθα της αγάπης. 

Πριν λίγο καιρό βγήκα ραντεβού με μια 
άλλη γυναίκα. 

Και αυτό ήταν ιδέα της συζύγου μου.
«Ξέρω ότι την αγαπάς», μου είπε μια 

μέρα, ξαφνιάζοντάς με. 
«Όμως εγώ αγαπώ εσένα», της είπα. 
«Το ξέρω, όμως αγαπάς κι εκείνη». 
Η άλλη γυναίκα που μου ζήτησε να δω η 

σύζυγός μου ήταν η μητέρα μου, η οποία ήταν 
χήρα εδώ και 19 χρόνια. Σίγουρα την αγα-
πούσα, όμως οι απαιτήσεις της δουλειάς μου 
και τα τρία μου παιδιά δεν μου επέτρεπαν να 
τη βλέπω και τόσο συχνά. Εκείνο το βράδυ 
την προσκάλεσα να βγούμε για δείπνο και 
μετά να πάμε στον κινηματογράφο. 

«Τι συμβαίνει; Δεν είσαι καλά;» με 
ρώτησε. Η μητέρα μου είναι ο τύπος της 
γυναίκας που υποπτεύεται ότι όταν της 
τηλεφωνείς αργά το βράδυ ή ξαφνικά την 
προσκαλείς για κάτι, αυτό σημαίνει ότι κάτι 
δεν πάει καλά. 

«Σκέφτηκα πως θα ήταν ωραίο να βρε-
θούμε για λίγο μαζί», της απάντησα. «Οι δυο 
μας». 

Σκέφτηκε για λίγο, κατόπιν είπε, «Αυτό 
θα μου άρεζε πάρα πολύ». 

Εκείνη την Παρασκευή, πήγα να την 
πάρω με το αυτοκίνητο μετά τη δουλειά κι 
ένοιωθα κάπως νευρικά. Όταν έφθασα στο 
σπίτι της, παρατήρησα ότι και αυτή επί-
σης ήταν κάπως νευρική με το «ραντεβού» 
μας. Με περίμενε με το παλτό της στην 
πόρτα. Είχε κάνει μπούκλες τα μαλλιά της 
και φορούσε το ίδιο φόρεμα όταν είχε γιορ-
τάσει την τελευταία επέτειο του γάμου της. 
Χαμογέλασε, και το πρόσωπό της έδειχνε λες 
και ήταν ένας άγγελος.

«Είπα στις φίλες μου ότι θα έβγαινα 
με τον γιο μου και όλες τους είχαν εντυ-
πωσιαστεί», μου είπε, ενώ μπαίναμε στο 
αυτοκίνητο. «Ανυπομονούν να μάθουν πώς 
τα πήγε η περιπέτειά μας».

Πήγαμε σε ένα εστιατόριο, που αν και δεν 

Άγνωστοσ συγγρΆφέΆσ 
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ήταν και τόσο στιλάτο, ήταν ωραίο και ζεστό. 
Η μητέρα μου με πήρε απ’ το χέρι λες και 
ήταν η Πρώτη Κυρία. Αφού καθίσαμε, της 
διάβασα το μενού. Της ήταν δύσκολο να το 
διαβάσει η ίδια.

Ενώ διάβαζα το μενού, σήκωσα τα μάτια 
μου και είδα τη μητέρα μου αντίκρυ να με 
κοιτά. Στο πρόσωπό της είχε ένα χαμόγελο 
νοσταλγίας.

«Το μενού στο διάβαζα εγώ, όταν ήσουν 
μικρός», μου είπε. 

«Τότε, να η ευκαιρία σου να χαλαρώσεις, 
ώστε να σου ανταποδώσω τη χάρη», της 
είπα. Στη διάρκεια του δείπνου συζητήσαμε 
για πολλά πράγματα τόσο απ’ το παρελθόν 
όσο και πρόσφατα γεγονότα από τη ζωή και 
των δυο μας. 

Συζητήσαμε τόσο πολύ, ώστε πέρασε η 
ώρα και χάσαμε την ταινία. Καθώς αργό-
τερα φθάναμε στο σπίτι της, μου είπε, 
«Θα έβγαινα ξανά μαζί σου, όμως αυτή τη 
φορά, θα πρέπει να σε προσκαλέσω εγώ», 
Συμφώνησα. 

«Πώς πήγε το ραντεβού σου»; με ρώτησε 
η σύζυγός μου όταν γύρισα σπίτι.

«Πολύ ωραία. Περισσότερο απ’ ό,τι είχα 
φανταστεί», της απάντησα. Μια βδομάδα 
αργότερα, η μητέρα μου πέθανε λίγες ώρες 
μετά αφότου υπέστη καρδιακή προσβολή. 
Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα που δεν πρό-
λαβα να κάνω τίποτα γι’ αυτήν.

Όμως λίγο καιρό αργότερα πήρα έναν 
φάκελο με ένα αντίγραφο απ’ την απόδειξη 
του εστιατορίου που είχα πάει μαζί με τη 
μητέρα μου και είχα φάει. Πάνω στον φάκελο 
είχε ένα σημείωμα που έγραφε: «Πλήρωσα 
τον λογαριασμό εκ των προτέρων. Είμαι 
σίγουρη πως δεν θα είμαι εκεί, όμως, όπως 
και να έχει, πλήρωσα για δύο άτομα – ένα 
για σένα και ένα για τη σύζυγό σου. Δεν μπο-
ρείς να φανταστείς πόση σημασία είχε εκείνο 
το ραντεβού για μένα. Σε αγαπώ». 

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τη 
σπουδαιότητα του να λες «Σ’ αγαπώ» πριν 
είναι πολύ αργά και του να δίνουμε στους 
αγαπημένους μας τον χρόνο που αξίζουν. ■

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ
Από τον Κηθ Φίλιπς 

Ο Κλαρκ και η Μαίρη ήταν ερωτευμένοι. Ο Κλαρκ της 
έκανε πρόταση γάμου και η Μαίρη είπε ναι. Όμως τα πράγματα δεν ήταν 
και τόσο εύκολα. Ο Κλαρκ γνώριζε πως για να είναι ευτυχισμένος και 
αρμονικός ο γάμος του, έπρεπε να πάρει τη συγκατάθεση των γονιών της 
Μαίρης, του Κλάρενς και της Γκόλντι – ειδικά της Γκόλντι. Είχε ακούσει 
για το πώς μπορεί να είναι οι πεθερές, ξέρετε, κάπως δύσκολες. Πήρε λοι-
πόν το θάρρος και πήγε να τους γνωρίσει.

«Αντιλαμβάνεσαι ότι ο γάμος υποτίθεται ότι πρέπει είναι 50-50, έτσι 
δεν είναι;» ρώτησε τον Κλαρκ η Γκόλντι. 

«Όχι ο δικός μας», απάντησε ο Κλαρκ χωρίς δισταγμό. «Ο δικός μας 
θα είναι 60-60!» Και έτσι έγινε. 

Αυτή είναι η αληθινή ιστορία για το πώς ξεκίνησε ένα ευτυχισμένο 
σπιτικό – ένα σπιτικό του οποίου ήμουν ευτυχής να είμαι μέλος του λίγα 
χρόνια αργότερα. Η ιστορία αυτή είναι κάπως απλοϊκή, όμως περιέχει 
μια σημαντική αλήθεια: Οι επιτυχημένοι γάμοι και τα ευτυχισμένα σπι-
τικά (ή οποιεσδήποτε επιτυχημένες σχέσεις) κτίζονται πάνω στις μικρές 
καθημερινές πράξεις αυταπάρνησης όπου το κάθε άτομο είναι πρόθυμο 
να προσφέρει το επιπλέον 10% χωρίς να κρατά λογαριασμό για το ποι-
ανού είναι η σειρά. Δεν σας αρέσει όταν οι άλλοι σας συμπεριφέρονται 
κατ’ αυτό τον τρόπο;

Όμως πού βρίσκεις μια τέτοιου είδους αγάπη που θα βοηθήσει εσάς 
και τους αγαπημένους σας να καταφέρετε να ξεπεράσετε τα πάνω - κάτω, 
τις προκλήσεις και τις απογοητεύσεις που παρουσιάζονται στο πέρα-
σμα του χρόνου; Αυτού του είδους η αγάπη προέρχεται απ’ την πηγή του 
κάθε καλού που είναι ο Ίδιος ο Θεός. Αρκεί να το ζητήσετε εσείς. «Κάθε 
αγαθή δόση, και κάθε τέλειο δώρημα, είναι από πάνω, το οποίο κατεβαί-
νει από τον Πατέρα που μας τα δίνει όλα, πλούσια, για απόλαυση».1 

1. Ιακώβου 1:17, Τιμοθέου Α’ 6:17

Ο Κηθ Φίλιπς ήταν αρχισυντάκτης του Activated για 14 
χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2013. Αυτός και η σύζυγός του, 
η Κιρίν, εργάζονται τώρα για τους άστεγους στις ΗΠΑ. ■
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μας γίνονται βάρος. 
Όταν αρχίζει να συμβαίνει κάτι 

τέτοιο, είναι καιρός να αντιστρέψουμε τα 
πράγματα, κάτι που απαιτεί μια συνει-
δητή προσπάθεια και δεν θα είναι εύκολο 
ειδικά όταν τα προβλήματα υφίστα-
νται για αρκετό καιρό, όμως παρ’ όλα 
αυτά, τα πράγματα μπορούν να αλλά-
ξουν. Καταρχάς, βρείτε τον χρόνο να 
ξαναθυμηθείτε τι ήταν αυτό που σας 
προσέλκυσε στο άλλο άτομο στο ξεκί-
νημα. Επικεντρωθείτε σε αυτά τα καλά 
και θετικά χαρακτηριστικά τους. Μετά 
βάλτε τον εαυτό σας στη θέση τους και 
ρωτήστε τον εαυτό σας, Τι ήταν αυτό που 
προσέλκυσε τον σύντροφό σας σε σας; 
Ο ποιο γρήγορος και σίγουρος τρόπος 
να δώσετε ξανά λάμψη στην ξεθωρια-
σμένη σας σχέση, είναι να θυμηθείτε τι 
ήταν αυτό που σας έκανε να ερωτευ-
τείτε στο ξεκίνημα. Καταπιαστείτε να 
γίνετε το άτομο που ξεκινήσατε να είστε 
στην αρχή, εκτιμείστε τα καλά χαρακτη-
ριστικά στον σύντροφό σας και όλα τα 
άλλα θα βρούνε τον δρόμο τους. 

Και θυμηθείτε, ο Θεός ειδικεύεται 
στα νέα ξεκινήματα. «Εάν κάποιος είναι 
εν Χριστώ», μας λέει η Βίβλος, «αυτός 
είναι μια νέα ύπαρξη, τα παλιά έχουν 
περάσει, όλα έχουν γίνει απ’ την αρχή».1 
Αυτή είναι μια υπόσχεση που έχει να 
κάνει με τη σωτηρία, όμως είναι και μια 
υπόσχεση για καθημερινή διαβίωση. Ο 
Θεός θα αναζωογονήσει και θα ανανεώ-
σει κάθε σχέση αν εμείς Του ζητήσουμε 
να αλλάξει εμάς πρώτα και τη δική μας 
καρδιά. ■

Αναζωπυρωνοντας 
τη ΜΑΓΕΊΑ 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Ερώτηση: Η σύζυγός μου και 
εγώ είμαστε παντρεμένοι 
εδώ και 11 χρόνια και αν και 
αγαπάμε ο ένας τον άλλον, η σχέση 
μας έχει βαλτώσει. Τι μπορούμε να 
κάνουμε για να ξαναφέρουμε τη 
μαγεία στον γάμο μας;  

 
Απάντηση: Όταν τα περισσότερα 
ζευγάρια δίνουν όρκο «στα εύκολα 
και τα δύσκολα» εκείνη τη θεσπέσια 
στιγμή που παντρεύονται, το μόνο που 
φαντάζονται είναι ότι η ζωή τους θα 
γίνεται όλο και καλύτερη. Οι γονείς με 
το που αποκτάνε το πρώτο τους παιδί 
και κοιτάνε το μωρό τους, ορκίζονται 
πως ποτέ δεν θα πληγώσουν ούτε θα 
απογοητεύσουν το παιδί αυτό. Τα παι-
διά υπόσχονται να παραμείνουν φίλοι 
για πάντα. Γιατροί, νοσοκόμες, δάσκα-
λοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εθελοντές 
και τόσοι άλλοι αφιερώνουν τη ζωή 
τους στο να υπηρετούν τους άλλους. 
Η αγάπη είναι αυτή που συνδέει οικο-
γένειες, δυναμώνει φιλίες και καθετί 
καλό και εμπνέει μια τέτοιου είδους 
δέσμευση. 

Γιατί λοιπόν, τότε, τα ζευγάρια 
λογομαχούν; Γιατί οι γονείς γκρι-
νιάζουν, υποτιμάνε και χάνουν την 
υπομονή τους; Γιατί οι φίλοι παύουν 
να είναι φίλοι; Γιατί η έμπνευση της 
ανιδιοτελούς υπηρεσίας φθίνει; Πώς 
μπορούμε να αναζωπυρώσουμε εκείνη 
την αγάπη που μας ενέπνευσε να 

δώσουμε τους όρκους μας;
Βλέπετε, με το πέρασμα του χρό-

νου, παραγνωριζόμαστε με τα άτομα 
δίπλα μας ώστε παύουμε να τα εκτι-
μάμε και να τα συμπεριφερόμαστε 
όπως θα έπρεπε. Η φυσιολογική φθορά 
της καθημερινότητας, έχει τις επιπτώ-
σεις της και η λαμπερή φρεσκάδα των 
κάποτε υπέροχων σχέσεων αρχίζει 
να ξεθωριάζει. Με την πολύ κοντινή 
επαφή τα ψεγάδια και τα κουσούρια του 
καθενός αρχίζουν να βγαίνουν στην επι-
φάνεια. Οι ρουτίνες μετατρέπονται σε 
βάλτους και οι κάποτε πολύτιμες ευλο-
γίες του παρελθόντος αρχίζουν τώρα να 1. Κορινθίους Β’ 5:17
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«Αυτό είναι αδύνατο!» του φώναξε 
ο διοικητής του πιάνοντας τον απ’ τον 
ώμο. «Θα σκοτωθείς μόλις ξεπροβάλ-
λεις απ’ τα χαρακώματα!» 

Όμως αυτός χωρίς δεύτερη σκέψη, 
τραβήχτηκε απ’ τον διοικητή, σκαρ-
φάλωσε έξω απ’ τα χαρακώματα και 
όρμησε προς το μέρος που κείτονταν 
ο αδελφός του, δεχόμενος βροχή από 
εχθρικές σφαίρες.  

Όταν έφθασε τον μικρότερο αδελφό 
του, αυτός μόλις που πρόλαβε να του 
ψιθυρίσει. «Το ήξερα ότι θα ερχόσουν!» 
Τώρα είχε τραυματιστεί σοβαρά και 
ο μεγαλύτερος αδελφός. Μόλις που 
κατάφερε να σύρει τον αδελφό του 
πίσω στις δικές τους γραμμές και πέσαν 
και οι δυο στα χαρακώματά τους θανά-
σιμα τραυματισμένοι. 

«Γιατί το έκανες;» του φώναξε ο 
διοικητής του. «Στο είπα ότι θα σκοτω-
νόσουν κι εσύ!» 

«Έπρεπε να το κάνω», αποκρίθηκε ο 
μεγαλύτερος αδελφός με ένα τελευταίο 
χαμόγελο. «Το περίμενε από μένα να το 
κάνω. Δεν μπορούσα να τον απογοη-
τεύσω». ■

Υπάρχει μια ιστορία για 
δύο αδέλφια που υπηρέτη-
σαν στον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και βρίσκονταν 
στην ίδια μονάδα. Σύντομα 
στάλθηκαν και οι δύο τους στην 
πρώτη γραμμή του μετώπου. Στον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η κάθε 
αντίπαλη πλευρά έσκαβε χαρακώματα 
στο μπροστινό μέρος της περιοχής 
της και κατόπιν από κει επιτίθετο στα 
χαρακώματα της αντίπαλης πλευ-
ράς. Ανά διαστήματα, είτε η μία είτε 
η άλλη πλευρά επιχειρούσε να δια-
περάσει τις γραμμές του εχθρού. Σε 
μια τέτοια επίθεση, ο μικρότερος 
αδελφός τραυματίστηκε θανάσιμα 
και βρίσκονταν στην ουδέτερη ζώνη, 
εκτεθειμένος και απροστάτευτος, 
ανάμεσα στις δύο αντίπαλες πλευρές.

Ο μεγαλύτερος αδελφός, από την 
ασφάλεια των χαρακωμάτων, είχε δει 
τι είχε γίνει και ενστικτωδώς ήξερε τι 
έπρεπε να κάνει. Πέρασε ανάμεσα απ’ 
τους άλλους στρατιώτες, πλησίασε 
τον διοικητή του και του είπε. «Πρέπει 
να πάω να πάρω τον αδελφό μου!» 

"Το περιμενε απο εμενα"

Μεγαλύτερη από τούτη την αγάπη 
δεν έχει κανένας, του να βάλει 
κάποιος την ψυχή του για χάρη των 
φίλων του. — Ιησούς, Ιωάννη 15:13

Όταν κάποιος ρώτησε τον Ιησού 
ποια ήταν η σπουδαιότερη εντολή 
του Θεού, Αυτός αποκρίθηκε, «‘Θα 
αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου από 
όλη την καρδιά σου, και από όλη την 
ψυχή σου, και από όλη τη διάνοιά 
σου’. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη 
εντολή. Δεύτερη, όμως, όμοια μ' 
αυτή είναι: ‘Θα αγαπάς τον πλησίον 
σου σαν τον εαυτό σου’».1 

Για τον Θεό, η αγάπη είναι η 
υπέρτατη αρετή. Η αγάπη είναι το 
πιο σημαντικό. Ο Θεός δεν μας ζητά 
να είμαστε τέλειοι. Δεν μας ζητά να 
είμαστε αλάθητοι. Δεν μας ζητά να 
κάνουμε σπουδαία πράγματα ώστε 
να μάθει ο κόσμος για μας. Απλά 
μας ζητά να αγαπάμε τους άλλους.
— Σάνον Σάιλερ

1. Ματθαίου 22:37-39
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4. Η αγάπη αν και αντιμετωπίζει αναποδιές και δυσκολίες 
στο γραφείο, παρ’ όλα αυτά δεν μιλά απότομα, ούτε 

χάνει την υπομονή της. Η αγάπη χαίρεται όταν ο άλλος 
φαίνεται να είναι πιο ευνοημένος. Η αγάπη δεν χρειάζεται 
να οδηγά το πιο κομψό αυτοκίνητο, να ζει στο μεγαλύτερο 
σπίτι ή να έχει όλα τα τελευταία γκάτζετ. Η αγάπη δεν 
χρειάζεται να είναι πάντα το αφεντικό ή να έχει τον 
τελευταίο λόγο. 
 

ΤΟ A’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 
13 ΓΙΑ ΣΉΜΕΡΑ 

2. Και αν και διαβάζω τη Βίβλο συχνά και έχω αποστηθίσει 
κείμενά της και αν και προσεύχομαι καθημερινά και 

έχω τόση πίστη και άλλα πνευματικά χαρίσματα, αν δεν έχω 
αρκετή αγάπη ώστε μερικές φορές να θυσιάζω μερικές απ’ 
τις δικές μου προσωπικές επιθυμίες για τους άλλους, τότε 
όλη μου η πνευματικότητα δεν αξίζει τίποτα.

1. Ματθαίου 22:39

 

3. Και αν και εργάζομαι σε δύο δουλειές για να συντηρήσω 
την οικογένειά μου και αν και δίνω σε φιλανθρωπίες 

και πάω εθελοντής σε κάθε τοπικό εγχείρημα που παρουσι-
άζεται, αν δεν δείχνω αγάπη και καλοσύνη σε αυτούς που 
είναι γύρω μου και με τους οποίους συνεργάζομαι, όλη μου η 
σκληρή εργασία και όλες μου οι θυσίες είναι ασήμαντες. 
 

Ο Ιησούς μας έδωσε το κλειδί για έναν πραγματικό σκοπό και 
αρμονία στη ζωή, όταν μας είπε, «Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό 
σου».1  Όμως τι σημαίνει αυτό, σε καθημερινή βάση; Μια από τις καλύτερες ερμηνείες 
που δόθηκε ποτέ, υπάρχει στο «κεφάλαιο της αγάπης» Α’ Κορινθίους 13, μέσα στη Βίβλο. 
Οι καιροί και οι συνθήκες ίσως να άλλαξαν, όμως οι υποκείμενες αρχές παραμένουν αλη-
θινές όπως ήταν πάντα. Παρακάτω είναι μια παραφρασμένη έκδοση της Α’ Κορινθίους’ 
13 για σήμερα.

 

1. Αν και μπορώ να μιλάω πέντε γλώσσες και να συζητώ 
ευφυώς πάνω σε δωδεκάδες θέματα, αν δεν έχω αρκετή 

αγάπη ώστε να μην κουτσομπολεύω ή να υποτιμώ τους 
άλλους, δεν κάνω μόνο τόσο πολύ άχρηστο θόρυβο, αλλά 
γίνομαι και καταστροφικός.  

5. Η αγάπη δεν είναι αναιδής ή αγενής, δεν είναι εγω-
ιστική και δεν γκρινιάζει ούτε πιέζει τους άλλους ώστε 

να πάρει αυτό που θέλει. Η αγάπη νοιάζεται περισσότερο 
για τις ανάγκες των άλλων και λιγότερο για τις δικές της. 
Η αγάπη δεν φρικάρει όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως 
θα ήθελε. Η αγάπη πιστεύει αμέσως το καλύτερο για τους 
άλλους και καθυστερεί να πιστεύει τα υπόλοιπα.
 

6. Η αγάπη δυσαρεστείται όταν ακούει κουτσομπολιό ενώ 
αντιθέτως θέλει να συζητά για τα καλά προσόντα των 

άλλων και το καλό που έχουν κάνει. Είναι ακούραστη στην 
επιδίωξη της για αλήθεια ενώ απορρίπτει τα ψέματα – ακόμα 
και εκείνα που ακούγονται σαν βολικά.
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7. Η αγάπη είναι πάντα έτοιμη να προσφέρει στους 
άλλους το όφελος της αμφιβολίας και αναζητά το 

καλύτερο μέσα τους. Η αγάπη θέλει να βλέπει τους 
άλλους να προσεγγίζουν το τέλειο δυναμικό τους και 
κάνει ό,τι μπορεί ώστε να επιτευχθεί αυτό. Η αγάπη 
ποτέ δεν στερεύει από υπομονή, ακόμα και με εκείνους 
που βραδύνουν να «ακολουθήσουν το πρόγραμμα» ή να 
κάνουν το μέρος τους. Η αγάπη δεν κοιτά συνέχεια το 
ρολόι όταν οι άλλοι μιλάνε. 11. Είμαστε ανώριμα παιδιά όσον αφορά το να κάνουμε 

πράξη την αληθινή αγάπη, όμως ο Θεός μπορεί να 
μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τους παιδιάστικους τρόπους 
μας.

Δ Ύ Ν Α Μ Η  Α ΓΑ Π Η Σ 
Δεν υπάρχει καμία δυσκολία που 
αρκετή αγάπη δεν μπορεί να 
καταβάλει, καμία ασθένεια που 
αρκετή αγάπη δεν θα θεραπεύσει. 
Καμία πόρτα που αρκετή αγάπη 
δεν θα ανοίξει, ούτε χάσμα που 
αρκετή αγάπη δεν θα γεφυρώσει. 
Κανένας τοίχος που αρκετή αγάπη 
δεν θα καταρρίψει, καμία αμαρτία 
που αρκετή αγάπη δεν θα εξιλεώσει. 
Δεν κάνει διαφορά το πόσο βαθύ 
είναι το πρόβλημα, πόσο απέλπιδα 
η προοπτική, πόσο μπερδεμένο  το 
κουβάρι, πόσο τεράστιο το λάθος. 
Επαρκής αγάπη θα τα εξανεμίσει όλα. 
— Έμετ Φοξ  (1886–1951)

Γ Ν Ω Ρ Ί Σ Τ Ε  Τ Ο Ν  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο 
Αν δεν έχετε γνωρίσει ακόμα τον Άνθρωπο της Αγάπης 
ο οποίος έχει τη δύναμη να συγχωρέσει το παρελθόν, 
να αλλάξει το παρόν, να λαμπρύνει το μέλλον και 
να προσφέρει μια επουράνια και παντοτινή ευτυχία, 
μπορείτε να Τον γνωρίσετε με το να κάνετε με ειλικρίνεια 
την παρακάτω προσευχή: 
 
Αγαπημένε μου Ιησού, Σ’ ευχαριστώ που πέθανες για 
εμένα ώστε να μπορώ εγώ να γνωρίσω την αληθινή αγάπη 
και να έχω αιώνια ζωή. Σε  παρακαλώ συγχώρεσέ με για 
κάθε σφάλμα και αγενή πράξη που έκανα. Σε παρακαλώ 
έλα στη καρδιά μου, δώσε μου το δώρο Σου για αιώνια 
ζωή και βοήθησέ με να γνωρίσω τη δική Σου αγάπη και 
ειρήνη. Σε ευχαριστώ που άκουσες και απάντησες αυτή 
την προσευχή μου και για την υπόσχεσή Σου να είσαι 
πάντοτε μαζί μου, από τώρα και στο εξής. Αμήν.

8. Η αγάπη ποτέ δεν αποτυγχάνει. Εγώ μπορεί να 
απογοητεύσω τους άλλους και οι άλλοι μπορεί να 

απογοητεύσουν εμένα. Όλοι μας μπορούμε να λαθέψουμε, 
να πλανηθούμε ή να μπερδευτούμε κάποιες φορές. Τα λόγια 
μας και οι πράξεις μας συχνά δεν είναι πάντα τα καλύτερα 
και οι λαμπρές ιδέες μας δεν έχουν πάντα το αποτέλεσμα 
που θα θέλαμε ή που προσδοκούμε εμείς. 

 

9. Είμαστε ευάλωτοι, επιρρεπείς στα λάθη και συχνά και 
ανόητοι και η κατανόησή μας όσον αφορά τον κόσμο 

στον οποίο ζούμε, χωρίς να αναφερθούμε στον επικείμενο, 
είναι απλά ελλιπής.
 

10. Όταν όμως θα δούμε τον Θεό, όλα θα βγάλουν νόημα. 
 

 

12. Προς το παρόν, έχουμε πολύ λίγη ιδέα όσον αφορά 
την αγάπη και όλα τα άλλα πράγματα που έχουν τη 

σπουδαιότερη σημασία στη ζωή, όταν όμως θα ζούμε στη 
Βασιλεία Του θα γνωρίσουμε και θα κατανοήσουμε τον Θεό 
και το σχέδιο Του πολύ καλύτερα.

 

13. Η πίστη στον Θεό και η ελπίδα που βασίζεται στις 
υποσχέσεις μέσα στον Λόγο Του είναι σημαντικές 

αρετές για να αναπτύξει ο άνθρωπος – όμως το να έχουμε 
αγάπη είναι ακόμα πιο σημαντικό! ■
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αγαπώντας. Όλοι εκείνοι που νομί-
ζουν ότι θα μάθουν με κάποιο άλλο 
τρόπο, εξαπατούν τον εαυτό τους.
— Άγιος Φραγκίσκος ντε Σαλ 
(1567-1622) 

Δεν είναι η αγάπη που τυφλώνει, 
αλλά ο εγωισμός.
— Βολταίρος (1694-1778)
 
Όλα τα καλύτερα πράγματα στη ζωή 
έρχονται μέσα σε ένα πακέτο με μια 
κορδέλα από ρίσκο. Ξετυλίγεις το 
δώρο, υπολογίζεις το ρίσκο, το ίδιο 
και τη χαρά. Το να είσαι γονιός είναι 
κάπως το ίδιο. Ο γάμος είναι κάπως 
το ίδιο. Η φιλία είναι κάπως το ίδιο. 
Με σκοπό να βιώσεις τη ζωή σε όλο 
της το εύρος, εκθέτεις το εαυτό σου 
σε μια [συνεχή] ευαλωτότητα.
— Κριστίν Άρμστρονγκ (γεννημένη 
το 1973) 
 
Οι σχέσεις κάθε είδους είναι σαν την 
άμμο μες το χέρι σου. Αν δεν σφίξεις 
το χέρι σου, η άμμος παραμένει εκεί. 
Τη στιγμή που θα σφίξεις το χέρι σου 
προσπαθώντας να την εγκλωβίσεις, 
η άμμος αρχίζει να ξεφεύγει μέσα απ’ 
τα δάκτυλά σου. Ίσως να κρατήσεις 
λίγη, όμως η περισσότερη θα χυθεί. 
Το ίδιο συμβαίνει και με μια σχέση. 

ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΓΑΠΉΣ 
Σκέψεις για συλλογισμό

Η διαδρομή της αληθινής αγάπης 
ποτέ δεν ήταν ομαλή.
— Σαίξπηρ (1564-1616)
 
Η αγάπη είναι όλα αυτά που περι-
έχει μέσα της. Αξίζει πράγματι να 
αγωνίζεσαι γι’ αυτήν και με γενναι-
ότητα να ριψοκινδυνεύεις το καθετί 
γι’ αυτήν.
— Έρικα Τζονγκ (γεννημένη το 1942) 
 
Η αγάπη είναι μια πράξη ατέλειω-
της συγχώρεσης, ένα βλέμμα γεμάτο 
τρυφερότητα, που γίνεται συνήθεια.
— Πήτερ Ουστίνοφ (1921-2004)  
 
Αρχίζεις να αγαπάς όχι όταν βρίσκεις 
τον τέλειο σύντροφο, αλλά όταν 
βλέπεις έναν ατελή σύντροφο με ένα 
τέλειο βλέμμα.
— Σαμ Κιν (γεννημένος το 1931)
 
Ο έρωτας με την πρώτη ματιά είναι 
εύκολο να κατανοηθεί. Το ότι δύο 
άνθρωποι αλληλοκοιτάζονται για μια 
ολόκληρη ζωή αυτό είναι το θαύμα.
— Έϊμι Μπλουμ (γεννημένη το 1953)
 
Μαθαίνεις να μιλάς μιλώντας, να 
μελετάς μελετώντας, να τρέχεις τρέ-
χοντας, να δουλεύεις δουλεύοντας, 
και με τον ίδιο τρόπο να αγαπάς 

Κρατήστε την χαλαρά, με σεβασμό 
και ελευθερία για το άλλο πρόσωπο 
και η σχέση θα παραμείνει άθικτη. 
Σφίξτε την πολύ δυνατά και με κτη-
τική διάθεση και η σχέση θα αρχίσει 
να ξεγλιστρά και να χάνεται.
— Καλίλ Τζάμισον (1931-1985) 

Η αγάπη είναι σαν ένα πολύτιμο 
φυτό. Δεν μπορείς να το πάρεις και 
να το αφήσεις στο ντουλάπι ή να 
νομίζεις απλά ότι θα τα καταφέρει 
από μόνο του. Πρέπει να το ποτίζεις 
συνεχώς. Πρέπει να το προσέχεις και 
να το φροντίζεις.
— Τζον Λένον (1940-1980)
 
Λανθασμένα υποθέτουμε πως αν μας 
αγαπάνε οι συνεργάτες μας, θα αντι-
δρούν και θα συμπεριφέρονται με 
έναν ορισμένο τρόπο – με τον [ίδιο] 
τρόπο που αντιδράμε και συμπεριφε-
ρόμαστε εμείς όταν αγαπάμε κάποιον.
— Τζον Γκρέϊ (γεννημένος το 1951)
 
Η αγάπη είναι όπως ο Κύβος του 
Ρούμπικ: Υπάρχουν αμέτρητοι 
αριθμοί από λάθος στροφές και γυρί-
σματα, όταν όμως τον φτιάξετε, ο 
Κύβος δείχνει τέλειος, ανεξάρτητα 
από το πώς τον κοιτάτε εσείς.
— Μπράιαν Κρέϊμερ ■
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αγάπη, νέα αγάπη και παλιά αγάπη. 
Δείχνει τους τρόπους που όλοι μας 
συνδεόμαστε στις ανθρώπινες εμπει-
ρίες μας και πως η αγάπη είναι παντού 
γύρω μας, αν μόνο εμείς είμαστε πρό-
θυμοι να την αναζητήσουμε.

Μια απ’ τις αγαπημένες μου φρά-
σεις στην αρχή της ταινίας, είναι όταν 
μια φωνή ακούγεται να λέει: «Μου 
φαίνεται πως η αγάπη είναι παντού. 
Συχνά, δεν είναι και τόσο προβεβλη-
μένη ή διαφημισμένη, όμως υπάρχει 
πάντα εκεί – πατέρες και γιοι, μητέρες 
και κόρες, σύζυγοι, φίλοι, φίλες, παλιοί 
φίλοι». Μερικές φορές χρειάζεται λίγος 
χρόνος για να την παρατηρήσεις. Όχι 
επειδή η ζωή είναι πολυάσχολη, αλλά 
επειδή επίσης συχνά δείχνει άσχημη.

Είναι εύκολο να νοιώθεις αναίσθη-
τος, να σκέπτεσαι ότι η ανθρωπότητα 
στο σύνολό της είναι σκληρόκαρδη 
και βάναυση. Όμως αυτό δεν αλη-
θεύει. Η αγάπη, όπως αυτή εκφράζεται 
μέσα από την καλοσύνη, τη φιλία, τη 
συμπάθεια, τη στοργή, την υπηρεσία 
και την αυτοθυσία, βρίσκεται παντού 
γύρω μας. Εισχωρεί μέσα απ’ τις ρωγ-
μές της αδιαφορίας, του μίσους, της 

Κάθε χρονιά, την εποχή των 
Χριστουγέννων, ο σύζυγός μου πρέ-
πει να με υπομείνει, ενώ ακολουθώ 
ένα έθιμό μου, το να παρακολουθώ 
την ταινία με τον τίτλο, Αγάπη είναι 
(Love, actually). 1 Η ταινία συνδέει 
μαζί αρκετές ιστορίες με ένα εντε-
λώς προβλέψιμο και μελοδραματικό 
τρόπο. Όμως κάθε φορά που παρακο-
λουθώ την ταινία αυτή, με αγγίζει και 
ένα διαφορετικό μέρος της ιστορίας. 
Προσπαθώ να παρασύρω επίσης και 
τον σύζυγό μου με τον ενθουσιασμό 
μου, όμως δεν πιάνει! Ξέρω πως με 
κάνει κάπως μελό, όμως δεν μπορώ να 
καταλάβω γιατί να μην προσελκύεται 
κάποιος απ’ αυτό αυτό το θέαμα αγά-
πης, τρυφερότητας και ζεστασιάς.

Πιθανόν αυτό που μου αρέσει 
περισσότερο σε αυτή την ταινία είναι 
ο τρόπος που παρουσιάζει όλων των 
ειδών τα διαφορετικά είδη αγάπης: 
Οικογενειακή αγάπη, θλιμμένη αγάπη, 
ρομαντική αγάπη, αγάπη χωρίς αντα-
πόδοση, θυσιαστική αγάπη, φιλική 

μοναξιάς, της προκατάληψης, του 
πόνου και μας ενώνει όλους μας. 

Η Βίβλος λέει «Όποιος αγαπά είναι 
γεννημένος απ’ τον Θεό και γνωρίζει 
τον Θεό».2 Η ικανότητά μας να αγα-
πάμε είναι το αποτύπωμα του Θεού 
στην καρδιά του καθενός μας, ακόμα 
και σε εκείνους που δεν αποκαλούν 
τον εαυτό τους οπαδό του Ιησού. Όλοι 
οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποί-
ους οι άνθρωποι μπορούν και αγαπάνε 
είναι αποκαλύψεις του Δημιουργού 
μας. Από πολλές απόψεις, νομίζω πως 
η ανταπόκρισή μας στην αγάπη είναι 
μια ανταπόκριση στον Θεό.

Ίσως να μην σας αρέσουν οι μελό 
ταινίες, όμως ελπίζω να βρείτε λίγο 
χρόνο να παρατηρήσετε την αγάπη 
γύρω σας και ελπίζω ότι αυτό θα σας 
δώσει χαρά. 

Η Μαρί Αλβέρο είναι πρώην 
Χριστιανή απόστολος στην 
Αφρική και το Μεξικό. Σήμερα 
ζει ευτυχισμένη και απασχο-
λημένη με τον σύζυγό της και 
τα παιδιά τους στο Κεντρικό 
Τέξας των ΗΠΑ. ■

ΑΓΑΠΉ ΕΙΝΑΙ …
Από την Μαρί Αλβέρο

1. Richard Curtis. Universal Pictures, 2003.
2. Ιωάννη Α’ 4:7
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Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ 
ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΜΕΝΑ

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Όπως Με έστειλε ο Πατέρας Μου, έτσι στέλνω 
κι Εγώ εσάς. Σας στέλνω σε έναν κόσμο 
γεμάτο πόνο και απώλεια, ταλαιπωρία και 
θλίψη, μοναξιά και λαχτάρα, ώστε να δώσετε 
σε αυτό τον χαμένο και μοναχικό κόσμο αυτό 
που σας έδωσα Εγώ. Δώστε άπλετα από τη 
δική Μου αγάπη, τη συμπόνια και την κατα-
νόηση σε εκείνους που την χρειάζονται τόσο 
απεγνωσμένα.

Όπου και να είστε και σε όποια κατάσταση 
και να βρίσκεστε, υπάρχουν κοντά σας άνθρω-
ποι που χρειάζονται την αγάπη Μου. Δεν θέλω 
να τους δώσω μόνο αιώνια ζωή, θέλω επίσης 
να τους δώσω ζωή σε αφθονία εδώ και τώρα 
– αγάπη, ειρήνη, κατανόηση και εκπλήρωση. 
Θέλω να μεταμορφώσω τη ζωή τους τόσο 
πάνω στη γη όσο και στο μετέπειτα.

Τα γεμάτα φιλία και συμπόνια λόγια σας, 
εκδηλώνουν την αγάπη Μου και τη φροντίδα 
Μου για αυτούς, το ότι Εγώ θέλω να γίνω 
παντοτινός φίλος τους. Για εκείνους που έχουν 
λίγους καλούς φίλους, η δική σας συμπόνια 
και κατανόηση τους αγγίζει σε βάθος. Η δική 
σας ειρήνη, εμπιστοσύνη και βεβαιότητα ελπί-
δας μέσα στις θύελλες της ζωής είναι κάτι που 
λαχταράνε. Η ειλικρινής αγάπη που βλέπουν 
σε σας είναι σαν να κάθονται μπροστά σε ένα 
ζεστό τζάκι ενώ έξω κάνει τσουχτερό χειμωνιά-
τικο κρύο.

Ο καθένας έχει επιρροή και όταν επηρεά- 
ζετε κάποιον για το καλό, εκείνο το άτομο 
επηρεάζει κι άλλους για το καλό επίσης και 
οι κυματισμοί της αγάπης Μου συνεχίζουν να 
διαδίδονται παντού έξω. 


